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ANEXO X - CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA

Projeto: _____________________________________________________________

Proponente: _________________________________________________________

Assinatura  __________________________________________________________

Critério Elementos Explicação “sim” ou
“não”

VIOLÊNCIA Violência fantasiosa Níveis  elementares e fantasiosos de violência.  Atos agressivos, brigas não
impactantes de tramas maniqueístas, de luta do bem contra o mal, que não
apresentem  sofrimento,  lesões  ou  sangue.  Violência  caricata  do  gênero
comédia.

Presença de armas sem violência Presença de armas de qualquer natureza, sem que haja motivação evidente
de violência.

Mortes sem violência Cenas de morte, sem envolvimento de dor ou lesões.
Ossadas e esqueletos sem violência Exibição de ossadas e esqueletos não resultantes de ato violento
Presença de armas com violência Utilização  de  armas  com  o  intuito  de  praticar  violência,  sem  que  haja

consumação do ato. 
Medo/tensão Enquadramentos, jogos de câmera, iluminação, direção de arte, sonorização,

comportamento  dos  personagens,  recursos  de  edição  ou  qualquer  outro
elemento  da  linguagem audiovisual  que  crie  uma ambientação tensa  que
pode causar medo ou susto no espectador.

Angústia Conteúdos que possam provocar  desconforto  no espectador,  tais  como a
apresentação de discussões ríspidas, personagens em depressão, acidentes,
morte  de  pais  ou  de  pessoas  ou  animais  com  vínculos  fortes  com  o
personagem.
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Ossadas e esqueletos com resquício 
de ato de violência

Exibição de ossadas e esqueletos resultantes de ato violento.

Atos criminosos de violência Qualquer ação que seja crime, contravenção ou infração de acordo com a
legislação brasileira.

Linguagem depreciativa Cenas em que personagens tecem comentários maldosos ou depreciativos a
respeito de alguém que não esteja presente.

VIOLÊNCIA Ato violento Ameaça  ou  ação  intencional  de  violência  contra  a  integridade  corporal,
liberdade ou a saúde, própria ou de outrem. Incluem-se nesta tendência os
casos de tráfico de pessoas.

Lesão corporal Exibição de lesões corporais, fraturas, sangue e/ou órgãos internos, inclusive
quando resultantes de procedimentos médicos e acidentes.

Descrição de violência Narrações, cartelas gráficas ou diálogos que narrem atos violentos.
Presença de sangue Exibição sangue originado de agressões físicas, acidentes, procedimentos 

médicos e lesões internas  e cenários ou objetos ensanguentados. Pequenos 
cortes, testes hemopáticos, menstruação e sangramentos nasais não são 
considerados (salvo quando o enquadramento e as composições de cena 
valorizem a presença de sangue).

Sofrimento da vítima Exibição de sofrimento em razão de fato violento, acidente, enfermidade ou
procedimento médico/cirúrgico.

Morte natural ou acidental com 
violência

Mortes naturais ou acidentais (seja o momento da morte ou a exposição de
cadáver) com o envolvimento de dores ou lesões

Ato violento contra animais Exibição de ato de maus-tratos e ferimentos contra animais. 
Exposição ao perigo Exibição de ato ou omissão que coloque em risco a vida ou a saúde.
Exposição de pessoas em situações 
constrangedoras ou degradantes

Assédio moral,  constrangimento, degradação ou humilhação que pode ser
expressa  de  várias  formas,  seja  verbalmente  ou  através  de  imagens  e
contextos. 

Agressão verbal Apresentação de cenas em que haja xingamentos entre personagens
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Obscenidade Ato, palavra, escrito ou gesto, em especial os obscenos, com o intuito de
ofender ou constranger alguém.

Bullying Violência psicológica intencional e repetitiva que consiste em um indivíduo ou
grupo de indivíduos que intimidam outro indivíduo ou grupo incapaz de se
defender.

Exposição ao cadáver Exibição descontextualizada de corpos sem vida.
Assédio sexual Personagem constrange alguém com o intuito de obter vantagem ou favor

sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou
ascendência  inerentes  ao  exercício  de  emprego,  cargo,  função  ou  outra
forma de poder.

Supervalorização da beleza física Valorização excessiva da beleza física como condição imprescindível para uma
vida mais feliz ou para a aceitação social. Isto sem que, ao mesmo tempo,
sejam  apresentados  riscos  inerentes  a  este  comportamento  (como  a
anorexia, bulimia, falhas nos procedimentos cirúrgicos, dentre outros).

Supervalorização do consumo Cenas e diálogos que apresentem o consumo como condição imprescindível
para uma vida mais feliz ou para a aceitação social.

VIOLÊNCIA Morte intencional Personagem mata outro intencionalmente.
Estigma/Preconceito Diálogos,  imagens  ou  contextos  que  estereotipam  grupos  vulneráveis,

fazendo chacota ou depreciando um indivíduo ou grupo por conta de suas
particularidades,  reiterando sua histórica condição marginal,  ridicularizando
características ou crenças pessoais.

Estupro Conteúdos de relação sexual não consentida.
Exploração sexual Conteúdos em que personagem se beneficia da prostituição de outro.
Coação sexual Conteúdos  em  que  personagem  convence,  utilizando  de  sua  condição

hierárquica superior ou qualquer outra relação de poder, outrem a praticar
ato sexual.

Tortura Apresentação de imagens e sons em que haja violência com intensos e/ou
constantes padecimentos físicos ou psicológicos da vítima em troca de algo,
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ocasionando morte ou não.
Mutilação Cenas de desmembramento de um personagem, vivo ou não, ocasionando

dor ou não. Contempla-se também a exibição de partes de cadáveres.
Suicídio Exibição  de  personagem que  se  mata.  Contextos  em que  o  personagem

cogita tirar a própria vida também podem ser contemplados nessa tendência.
Violência gratuita/Banalização da 
violência

Violência sem motivo aparente, por motivo fútil  ou,  reiteradamente, como
forma predominante ou única de resolução de conflitos.

Aborto, pena de morte, eutanásia Cenas, diálogos e contextos envolvendo as temáticas deste item.
Violência de forte impacto Cenas de violência de forte impacto imagético.
Elogio, glamourização e/ou apologia 
à violência

Cenas  que,  por  diálogos,  imagens  e  contexto,  enalteçam e  incentivem a
prática de violência. Também quando a violência é retratada como se fosse
“bonita”,  “interessante”,  “positiva”,  valorizando  o  ato  violento  e/ou  os
agressores.

Crueldade Cena  realista  de  violência,  de  forma  sádica,  que  produza  intensos
padecimentos físicos.

Crimes de ódio Diálogos, imagens ou contextos que apresentem ataques físicos ou verbais
motivados por ódio discriminatório por conta de preconceito de gênero ou
identidade de gênero, raça ou etnia,  religião ou credo, orientação sexual,
pertencimento geográfico, idade, condição física ou social, trejeitos e outras
situações em que indivíduos pertençam a grupo.

Pedofilia Violência sexual contra vulnerável (menores de até 14 anos).

SEXO E 
NUDEZ

Nudez não erótica Nudez, de qualquer natureza, desde que exposta sem apelo sexual, tal como
em contexto científico, artístico ou cultural.

Conteúdos educativos sobre sexo Diálogos e imagens não estimulantes sobre sexo e que estejam dentro de
contexto educativo ou informativo

Nudez velada Nudez sem a apresentação de pênis, vagina, seios e nádegas, ou seja, uma
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nudez "opaca" ou velada.
Insinuação sexual A tendência é aplicada quando é possível deduzir por diálogos, imagens e

contextos que a relação ocorreu, ocorrerá ou está acontecendo, sem que,
contudo, seja possível visualizar ato sexual.

Carícias sexuais Cenas em que personagens se acariciam, a sexualização está presente, mas
a ação não resulta em relação sexual.

Masturbação Cena não explícita de masturbação.
Linguagem chula Diálogos, narrações ou cartelas gráficas que apresentem palavras chulas ou

palavrões. São expressões ofensivas e vulgares relacionadas a sexo (incluindo
órgãos sexuais) e excrementos.

Linguagem de conteúdo sexual Diálogos, narrações ou cartelas gráficas sobre sexo, em qualquer contexto,
sem que haja apresentação de vulgaridades, detalhamentos ou sem que o
diálogo seja erótico ou estimulante.

Simulações de sexo Imagens ou sons de uma cena que tenham uma relação sexual farsesca, sem
que haja o ato sexual em si.

Apelo sexual Cenas que apresentem diálogos estimulantes,  manifestações de desejo ou
provocações de caráter sexual.

Nudez Cena em que são exibidos seios, nádegas e/ou órgãos genitais.
Erotização Imagens,  diálogos  e  contextos  eróticos,  sensuais  ou  sexualmente

estimulantes, como strip-teases e danças eróticas.
Vulgaridade Imagens, diálogos ou contextos que apresentem a sexualidade de maneira

vulgar.
Relação sexual Cena com qualquer modalidade de sexo não explícito.
Prostituição Apresentação de qualquer etapa do ato da prostituição: sedução/conquista,

contratação, prática sexual ou pagamento.

Relação sexual intensa Cena, hiper-realista ou de longa duração, com qualquer modalidade de sexo
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não explícito.

SEXO E 
NUDEZ

Sexo explícito Apresentação  de  relação  sexual  explícita,  de  qualquer  natureza,  inclusive
masturbação,  com reações realistas  dos personagens participantes do ato
sexual, com visualização dos órgãos sexuais. 

Situações sexuais complexas/De 
fortes impacto

Sexo  com  incesto  (apresentação  de  cenas  de  sexo  ou  relações  erótico-
afetivas entre parentes de primeiro grau ou correlatos, como pai, mãe, irmão,
padrasto,  enteado etc.),  sexo  grupal,  fetiches violentos  e  pornografia  em
geral.

DROGAS Consumo moderado ou insinuado de
drogas lícitas

Cenas irrelevantes para a trama com consumo moderado ou insinuado de
drogas lícitas em situações sociais, sem apresentar efeitos relacionados ao
consumo  das  drogas  que  deixem nítidos  seus  efeitos,  como  embriaguez.
Inclui-se nesta tendência o consumo regular de medicamentos.

Descrições verbais do consumo de 
drogas lícitas

Diálogos, narrações ou cartelas gráficas com descrição do consumo de 
drogas lícitas.

Discussão sobre o tema “tráfico de 
drogas” 

Imagens, diálogos ou contextos que apresentem o tema “tráfico de drogas”,
abordando causa, consequência ou soluções pertinentes ao caso, com um
discurso equilibrado sobre as questões sociais que o tema engloba.

Uso medicinal de drogas ilícitas A  tendência  é  aplicada  quando  há  cenas  em  que  personagem  consome
drogas consideradas ilícitas no Brasil, como maconha, para fins medicinais,
quando for apresentado contexto adequado.

Consumo de drogas lícitas Cenas em que sejam exibidos consumos de cigarros de nicotina e bebidas
alcoólicas.

Indução ao uso de drogas lícitas Cenas em que personagem oferece a outro ou o estimula a consumir cigarro
de nicotina, bebida alcoólica ou medicamentos de forma irregular.

Consumo irregular de medicamentos Cenas em que sejam exibidos consumos de medicamentos sem prescrição
médica ou com a receita, mas consumido de forma irregular.

Menção a drogas ilícitas Menção,  descrição  ou apresentação  de  drogas  ilícitas,  sem que  se  possa
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inferir consumo ou tráfico.
Insinuação ao consumo de drogas 
ilícitas

Cena em que,  por  imagens,  diálogos ou contexto,  entende-se que houve
consumo de drogas ilícitas.

Descrições verbais do consumo e 
tráfico de drogas ilícitas

Cena em que personagem revela que consumiu droga ilícita.

Discussão sobre “descriminalização 
de drogas ilícitas”

Diálogos  entre  personagens  gerando  um debate  sobre  a  liberalização  de
drogas, deixando claras as causas, consequências e soluções pertinentes ao
caso, com um discurso equilibrado sobre as questões sociais e de saúde que
o tema engloba.

DROGAS Produção ou tráfico de qualquer 
droga ilícita

A  tendência  é  aplicada  quando  se  apresenta  cena  com a  produção  e/ou
comercialização de drogas consideradas ilícitas no Brasil.

Consumo de drogas ilícitas Cena com consumo de drogas ilícitas, como cocaína, merla, crack, maconha e
drogas sintéticas.

Indução ao consumo de drogas 
ilícitas

Cena em que personagem oferece droga ilícita a outro.

Apologia ao uso de drogas ilícitas Imagens, diálogos ou contextos em que se estimule ou enalteça o consumo
de qualquer droga ilícita.

ATENUANTES Composição da cena Qualquer elemento da linguagem audiovisual (direção, roteiro, fotografia e
iluminação, direção de arte, som, edição e qualidade da imagem) que atenue
o conteúdo inadequado.

Relevância Conteúdo inadequado não é importante ou relevante para a obra.

Frequência Conteúdo inadequado é apresentado uma ou poucas vezes na obra.

Contexto esportivo, histórico, 
artístico, cultural ou científico.

Conteúdo inadequado vinculado a um contexto esportivo, histórico, artístico,
cultural ou científico.

Contexto irônico ou cômico/caricato Conteúdo  inadequado  apresentado  em  um  contexto  que  desvincule  a
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inadequação da sua correspondência com a realidade,  através de recurso
estético irônico ou cômico/caricato.

Contexto fantasioso -A tendência é aplicada quando a composição de cena da obra audiovisual é
fantasiosa,  deixando  clara  sua  não  correspondência  com  a  realidade.
-Ato  violento  não  é  perpetrado  ou  sofrido  por  um  ser  humano  ou  ser
antropomorfizado, mas por animais, demônios, espíritos, extraterrestres, etc.

Insinuações/Simulações/Tentativas O  conteúdo  inadequado  não  é  apresentado  de  fato,  mas  infere-se  que
ocorreu por imagens, diálogos ou contextos.

Motivação -Aplica-se  quando  o  personagem  é  compelido  a  praticar  o  conteúdo
inadequado, como em casos de legítima defesa, cumprimento do dever legal,
exclusão  de  ilicitude,  coerção  ou  sacrifício  por  outro.  -Linguagem  chula
utilizada  como  interjeição  ou  gíria,  sem  que  haja  ofensa  direta  a  outro
personagem.

Contraponto -  Aplica-se  quando  o  conteúdo  inadequado  apresentado  é  seguido  de
imagens, diálogos ou contextos que desestimulem sua prática, tais como: -
Consequências negativas ao agressor, traficante, criminoso ou às vítimas e
consumidores  de drogas;  -  Condenação à violência;  -  Formas alternativas
para a resolução de conflitos.

ATENUANTES Conteúdos positivos Apresentação  de  conteúdos  adequados  para  uma  formação  saudável  de
crianças e adolescentes. - Apresentação de referências à educação sexual
(incluindo DSTs),  ao uso de preservativos e a métodos anticoncepcionais,
além de discussões intra-familiares sobre sexo e discussões sobre gravidez na
adolescência.

AGRAVANTES Composição da cena - Qualquer elemento da linguagem audiovisual (direção, roteiro, fotografia e
iluminação, direção de arte, som, edição e qualidade da imagem) que agrave
o conteúdo inadequado.

Relevância Conteúdo inadequado é importante ou relevante para a obra.
Frequência Conteúdo inadequado é apresentado várias vezes na trama.
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Interação - Tecnologia empregada possibilita ao espectador ou jogador níveis elevados
de  interação  e  excitação,  aumentando  sua  imersão  na  obra.
- Conteúdos inadequados são realizados pelo personagem controlado pelo
usuário.

Valorização de conteúdo negativo - Aplica-se quando o conteúdo negativo apresentado é seguido de imagens,
diálogos  ou  contextos  que  valorizem  sua  prática,  tais  como:  
- Apresentação de consequência positiva para quem perpetra a violência na
obra; - Condenação e elogio à violência de forma ambígua; - Apresentação
de  violência  ou  consumo  de  drogas  como  a  única  forma  ou  forma
predominante de resolução de conflitos; - Conteúdo violento realizado por
personagem de imagem valorizada (protagonista ou pessoa dentro de um
padrão de beleza pré-estabelecido).

Motivação A tendência é aplicada quando personagem realiza o ato inadequado por
motivo torpe ou fútil, como revolta, vingança ou interesse.

Conteúdo inadequado com criança 
ou adolescente

Aplica-se quando quem realiza ou sofre a violência é criança ou adolescente.
Neste contexto também estão contempladas cenas nas quais a criança ou o
adolescente  são  expectadores  do  ato  violento.  -  O  agravante  é  aplicado
quando  criança  ou  adolescente  de  até  14  anos  presencia  situação  de
conteúdo sexual. - Criança ou adolescente faz uso de droga lícita ou ilícita.

Contexto Aplica-se quando o conteúdo inadequado está inserido em um contexto que
ressalta  o  impacto,  sensação  ou intensidade  da  inadequação,  tal  como a
violência familiar e a violência contra pessoas com reduzida capacidade de
reação.
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