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Introdução 
O projecto “Crianças e Internet: usos e representações, a família e a escola” esteve em 

curso no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, entre 2008-2011, 

tendo sido financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian. 

Procurou-se, através deste projecto de investigação, apreender a presença e usos da 

internet no quotidiano das crianças em Portugal, em casa e na escola, nas relações com 

a família e os amigos. Pretendeu-se ainda enriquecer este conhecimento com a 

introdução de propostas trazidas para a sociologia pelo “novo paradigma da infância”. 

Considerando a criança um actor competente, produtora e intérprete activa do seu 

quotidiano, procurou-se (dando-lhe voz) descrever, caracterizar e interpretar os usos 

que faz e as representações que constrói sobre a internet, a partir de dois cenários 

educativos entre os quais circula: a família e a escola, de onde emergem lógicas e 

relações educativas que nem sempre coincidem entre si.   

O trabalho de campo desenvolveu-se em dois anos, correspondentes a duas fases 

metodologicamente distintas. No primeiro, efectuou-se uma abordagem extensiva e a 

aplicação de um inquérito por questionário a uma amostra estratificada de alunos de 

turmas do ensino básico (1º,2º e 3º ciclos), a frequentar escolas públicas e privadas do 

Continente (cujos resultados foram apresentados no primeiro relatório de pesquisa1). 

No segundo, uma abordagem compreensiva e a realização de entrevistas em 

profundidade a uma amostra qualitativa de franjas de crianças (diferenciadas por 

idade, origem familiar, condição de género), bem como a seus professores e pais. 

Este projecto pode dinamizar uma promissora linha de pesquisa em Portugal, que 

entrelaça (e renova) os contributos dos estudos sobre a sociedade de informação e os 

estudos sobre a infância. A ampla divulgação dos resultados contribuirá para um 

melhor conhecimento público sobre os usos da internet em Portugal, a sua expansão e 

apropriação pelas crianças em contexto familiar e escolar2. 

Mais detalhadamente, foram portanto objectivos do projecto: 

- captar os modos de transmissão dos saberes que as crianças detêm sobre o 

computador e a internet  - momentos, fontes, lugares, protagonistas e actores dessa 

aprendizagem; 

                                                           
1
 Almeida, Ana Nunes de, Delicado, Ana, Alves, Nuno de Almeida (2008). Crianças e Internet: Usos e 
Representações, a Família e a Escola: Relatório do Inquérito. Lisboa: ICS e Fundação Calouste 
Gulbenkian 
2 Para tal contribui também o site do projecto, disponível em: http://www.crinternet.ics.ul.pt.  
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- descrever os contextos do quotidiano em que ocorre o uso de um equipamento 

como o computador e o acesso que ele proporciona à internet  – espaços, tempos, 

ritmos e condições de utilização (a solo, em grupo, em rede, etc), combinações com 

o uso de outras tecnologias; 

- compreender os objectivos da sua utilização: a internet como objecto de saber, 

como instrumento de trabalho (para a escola, para a família) ou como elemento de 

construção de uma cultura infantil e de pares; 

- reconstituir o universo das representações infantis sobre a internet, 

nomeadamente no que respeita o seu impacto na construção da relação educativa 

com os adultos (pais, professores), na percepção do estatuto da infância e da 

adultez; 

- perceber e explicar como os usos e as representações da internet variam, nas 

crianças, consoante as franjas etárias consideradas, a condição de género, a origem 

socio-familiar.   

Reportando-se também ao universo dos adultos (pais e professores), o projecto 

pretendeu confrontá-los, nesta segunda etapa, com os testemunhos recolhidos junto 

dos respectivos filhos e alunos. O objectivo foi descrever e entender a 

proximidade/distância entre discursos de uns e de outros, de modo a obter informação 

relevante e cruzada sobre as modalidades de apropriação específica que crianças e 

adultos fazem da internet, bem como dos circuitos de comunicação e autoridade que se 

estabelecem entre ambos a seu propósito. 

O presente relatório contém a informação produzida a partir das entrevistas aplicadas a 

crianças do ensino básico, bem como a pais e a professores. A apresentação dos dados 

estrutura-se em cinco capítulos. No primeiro, foca-se o cenário doméstico e as relações 

familiares que envolvem o acesso e o uso da internet pelas crianças (a casa tecnológica, 

as formas e fontes de aprendizagem, as regras e os medos, os conflitos e as ajudas). No 

segundo, serão caracterizadas as dinâmicas de uso (as formas de navegação e os tipos 

de site visitados, as modalidades da comunicação e as representações da internet). O 

computador e a internet na escola são o tema principal do terceiro capítulo: a 

distribuição, os usos e abusos da internet no espaço escolar. Por último, e como forma 

de ilustrar junto do leitor a diversidade encontrada na amostra, apresentaremos os 

retratos sociológicos de algumas crianças entrevistadas. Na conclusão, tecem-se 

comentários e sugestões finais. 
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Nos anexos estão reunidas as informações técnicas relativas à metodologia utilizada na 

segunda fase (lista e amostra de escolas, guiões de entrevista), bem como os quadros 

com os principais apuramentos estatísticos. 

 

Metodologia 

Após uma primeira etapa, em que o trabalho se direccionou para uma abordagem 

extensiva e consistiu na aplicação de um inquérito por questionário a uma amostra 

estratificada de alunos de turmas do ensino básico (1º,2º e 3º ciclos), a frequentar 

escolas públicas e privadas do Continente, enveredou-se no segundo momento por uma 

abordagem compreensiva com a realização de entrevistas em profundidade a uma 

amostra qualitativa de crianças (diferenciadas por idade, origens familiares, condições 

de género), bem como aos seus professores e pais.  

O núcleo central da análise aqui desenvolvida reporta-se portanto à condução e análise 

de entrevistas a crianças, mas também a adultos educadores – em casa (pais) e na 

escola (professores).  

Esta dimensão qualitativa não se sobrepõe, de modo algum, ao processo já executado 

de realização do inquérito por questionário e respectiva análise de dados. Antes o 

aprofunda e completa. O que aqui está em causa é um percurso pelo lado do avesso e 

subjectivo dos comportamentos infantis, pelos significados que as crianças lhes 

atribuem no seu dia a dia. Em discurso directo. Por outro lado, pretendeu-se o 

esclarecimento de algumas dúvidas suscitadas pelos resultados quantitativos, 

resultantes, provavelmente, de dificuldades de interpretação do guião de inquérito por 

alguns dos nossos respondentes. A realização de entrevistas às crianças, pais e 

professores possibilita ainda o registo de uma narrativa menos condicionada e 

formatada pelo processo de investigação, proporcionando maior liberdade de 

associação de ideias e maior espontaneidade do discurso, tornando-se portanto num 

mais rico e detalhado objecto empírico. Pela sua riqueza única, a referência a esses 

discursos é abundantemente realizada ao longo de todo o Relatório. 

 

Universo 

O universo abrangido por esta segunda etapa inclui crianças dos anos finais do 1º, 2º e 

3º Ciclos do Ensino Básico e respectivos pais e professores. 
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Amostra 

A equipa de investigação optou por elaborar uma amostra cujos critérios de 

estratificação procuraram assegurar a diversidade (etária, de género e social) dos 

inquiridos. A idade, primeiro: ao privilegiarem-se franjas de crianças dos 3 primeiros 

ciclos da escolaridade obrigatória, ao destacar portanto a sua condição escolar 

(elemento decisivo na construção da norma da infância moderna), cinge-se a amostra 

aos limites etários dos 6-7 anos, até aos 15-16 anos. Quanto ao critério regional, optou-

se por centrar a inquirição em três pólos distintos: as áreas metropolitanas de Lisboa e 

Porto e o distrito de Viseu. Tal distribuição permite assegurar alguma diversificação 

regional (Norte, Centro e Sul do País), a segmentação Litoral/Interior, e a separação 

meio Urbano/Rural (habitats de grande, média e pequena dimensão). No respeitante 

ao critério social, tomou-se como indicador o nível de instrução dos pais 

(detentores/não detentores de qualificação superior). Se o sexo e o ciclo de estudos 

asseguram uma distribuição equilibrada entre rapazes e raparigas dos diversos níveis 

de escolaridade e correspondentes idades modais de frequência, o critério de 

escolaridade dos pais abre a possibilidade de assegurar alguma diferenciação por classe 

social e correspondentes valores, hábitos, práticas e consumos domésticos. O número 

de entrevistas previsto foi de 150 crianças, 50 pais e 50 professores (total: 250 

entrevistas), de acordo com a seguinte tabela de distribuição3. 

Q1. Quotas de crianças a entrevistar segundo os critérios de estratificação 

Qualificação Sexo 
Ano 

Escolaridade 
AML  AMP 

Viseu 
(Distrito) 

Total 

4º 3 3 1 7 
6º 3 3 2 8 M 
9º 4 4 2 10 
4º 3 3 1 7 
6º 3 3 2 8 

Pais 
licenciados 

F 
9º 4 4 2 10 
4º 6 6 2 14 
6º 6 6 4 16 M 
9º 8 8 4 20 
4º 6 6 2 14 
6º 6 6 4 16 

Pais não 
licenciados 

F 
9º 8 8 4 20 

Total      60 60 30 150 
 

 

 

                                                           
3 Como abaixo se verá, esta amostra sofreu alterações decorrentes dos constrangimentos do trabalho de 
campo. 



 

 8 

Q2. Tabela Síntese das quotas de crianças a entrevistar segundo os critérios de 

estratificação 

Critérios de Estratificação Nº de Crianças Inquiridas 
AML 60 

AMP 60 Regional 
Viseu (Distrito) 30 

Total 150 
Pais licenciados 50 

Qualificação 
Pais não licenciados 100 

Total 150 

Feminino 75 
Sexo 

Masculino 75 

Total 150 
4º 42 

6º 48 Ano de Escolaridade 

9º 60 

Total 150 

A distribuição efectuada segundo os critérios de estratificação referidos implicou o 

sobredimensionamento de alguns segmentos da amostra, justificado por critérios 

teóricos. 

A maior amplitude dos residentes nas áreas metropolitanas contrasta com um maior 

fechamento e uniformidade dos das zonas interior/rural. Procurou-se assim dar 

correspondência às diferenças sociais e culturais registadas entre as populações dos 

grandes centros urbanos de Lisboa e Porto e as áreas da cintura suburbana destes dois 

núcleos territoriais, tendo ainda em atenção a notável heterogeneidade social no 

interior de cada um deles. 

Do ponto de vista da qualificação dos pais, estabeleceu-se um critério de partição de 

cerca de um terço de crianças a inquirir cujos pais fossem detentores de qualificação 

superior. Tal percentagem é significativamente maior do que os níveis de qualificação 

superior na população activa portuguesa (15% em 2008, segundo os dados do Inquérito 

ao Emprego conduzido pelo INE), mas há que ter em conta que aqui tratamos de uma 

população bem mais jovem (pais de crianças até ao 15-16 anos de idade) e, por isso, 

mais qualificada do que a generalidade da população activa entre os 16 e os 65 anos. No 

respeitante ao sexo, verifica-se a paridade entre rapazes e raparigas, critério razoável 

numa população escolar até ao ano terminal da escolaridade obrigatória. Do ponto de 

vista da escolaridade, procurou-se reforçar quotas nos níveis de ensino mais avançados. 

Os resultados já obtidos haviam revelado que crianças mais velhas e mais qualificadas 

do ponto de vista escolar tendem a ter usos mais diversificados e intensivos dos 
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computadores e da internet, constituindo por isso um grupo privilegiado para a 

prossecução dos objectivos do estudo.  

O estabelecimento das quotas para entrevistas aos professores apresenta uma dispersão 

territorial idêntica à daquela efectuada para os alunos e possui a mesma 

fundamentação. Sobredimensionaram-se, porém, as quotas relativas aos docentes do 

segundo e terceiro ciclos. Nestes níveis de instrução não só há mais professores de 

diversas disciplinas, como haverá uma maior implicação das TIC na sala de aula, em 

temas e actividades diferenciados. Há ainda um aspecto a referir, omisso na tabela mas 

que foi objecto de atenção na escolha de professores a entrevistar. A área de formação 

de origem, as disciplinas que ministram, a idade e número de anos de leccionação e o 

tipo de uso pessoal das TIC são factores fortes no condicionamento do grau da sua 

utilização em sala de aulas e, por isso, tais factores foram tidos em conta. 

Q3. Quotas de professores a entrevistar segundo os critérios de estratificação 
Ano de Escolaridade AML AMP Viseu (Distrito) Total 

4º 3 3 2 8 
6º 7 7 4 18 
9º 10 10 4 24 
Total 20 20 10 50 

Tal como anteriormente, a distribuição do número de pais entrevistados por critério 

regional mantém-se. O outro critério distintivo é a sua qualificação académica. Tal 

como relativamente aos professores, há aqui também um critério de estratificação 

omisso na tabela. Trata-se do facto de os pais serem ou não utilizadores da internet, 

uma vez que tal poderá propiciar contextos domésticos de utilização da internet muito 

diferenciados para as crianças. Registar-se-ão diferenças entre uns e outros no tipo de 

apreciações, representações e regras de utilização com impactos nos usos das crianças? 

Que impactos poderão ter nas próprias representações das crianças? E como se 

articulam com os restantes contextos de utilização, nomeadamente o escolar? 

Q4. Quotas de pais a entrevistar segundo os critérios de estratificação  
Ano de Escolaridade AML AMP Viseu (Distrito) Total 
Licenciados 7 7 3 17 
Não Licenciados 13 13 7 33 
Total 20 20 10 50 

Guiões das entrevistas 

Foram concebidos 3 guiões diferentes, de acordo com as 3 populações a entrevistar: 

crianças, professores e pais (cf. Anexos). O guião de entrevista às crianças incide sobre 

a presença de media em casa, os tempos e rotinas do uso da internet, as fontes de 

aprendizagem e as regras, as práticas e os objectivos de uso da internet e o uso da 
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internet na escola. O guião de entrevista a professores foca temas como o uso da 

internet, a internet na escola e na sala de aula, a internet como recurso educativo. O 

guião de entrevista a pais combina elementos dos dois guiões anteriores. Sendo 

entrevistas semi-directivas, os guiões constituem apenas uma orientação para os 

tópicos a abordar, sendo a sua aplicação fortemente condicionada pelo decurso das 

entrevistas.  

Trabalho de campo 

A realização das entrevistas foi efectuada por uma empresa especializada, em regime de 

prestação de serviços, a Motivação. A equipa de investigação forneceu formação 

específica aos entrevistadores destacados para o trabalho de campo e acompanhou a 

par e passo o desenrolar da recolha de informação. 

Foi feito um contacto inicial com as escolas seleccionadas por carta. As entrevistas a 

crianças foram precedidas do preenchimento de formulários de consentimento 

informado, assinados tanto pelas crianças como pelos pais. O anonimato dos 

respondentes e a confidencialidade das respostas foram salvaguardados. Foi entretanto 

solicitada em Junho de 2009 ao Ministério da Educação (Direcção Geral de Inovação 

Curricular) autorização para aplicação das entrevistas a crianças e professores nas 

escolas (processo com o nº registo 0061400001), a qual foi concedida logo em Julho 

desse ano. 

O trabalho de campo foi realizado entre Outubro de 2009 e Março de 2010, devido a 

diversos atrasos que se prenderam, fundamentalmente, com a compatibilização com os 

calendários escolares e o acesso imediato às escolas pretendidas. Para além do trabalho 

de inquirição, a Motivação procedeu também à transcrição integral de todas as 

entrevistas que serviram de base à análise de conteúdo.  

No que concerne às quotas definidas para as entrevistas a crianças, professores e pais, 

problemas no processo de inquirição levaram a alterações nas amostras inicialmente 

definidas. No caso das entrevistas a crianças, tal deveu-se a duas situações específicas: 

(1) indisponibilidade de uma das escolas seleccionadas na Área Metropolitana do Porto, 

manifestada já no decurso do trabalho de campo, pelo que se optou pela realização de 

entrevistas a crianças desta região procedentes de diferentes estabelecimentos 

escolares; (2) sobre-representação de filhos de pais mais escolarizados, pelo que se 

solicitou a realização de mais dez entrevistas a crianças desfavorecidas para 

reequilibrar a amostra. Assim, a distribuição final de entrevistas realizadas foi a 

seguinte: 
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Q5. Número final de entrevistas realizadas a crianças 

Qualificação Sexo 
Ano 

Escolaridade 
AML AMP 

Viseu 
(Distrito) 

Total 

4º 4 3 1 8 
6º 3 5 2 10 M 

9º 6 4 3 13 
4º 3 2 0 5 
6º 3 6 2 11 

Pais 
licenciados 

F 

9º 7 3 1 11 
4º 5 8 2 15 
6º 5 5 4 14 M 

9º 7 9 3 19 
4º 7 7 2 16 
6º 6 6 3 15 

Número 
de 

Crianças 

Pais não 
licenciados 

F 

9º 6 10 5 21 
Total    62 68 28 158 

 

Q6. Tabela de Síntese do número final de entrevistas realizadas a crianças 
Critérios de Estratificação Nº de Crianças Inquiridas 

AML 65 
AMP 64 Regional 

Viseu (Distrito) 29 
Total 158 

Pais licenciados 58 
Qualificação 

Pais não licenciados 100 
Total 158 

Feminino 80 
Sexo 

Masculino 78 
Total 150 

4º 44 
6º 50 

Ano de 
Escolaridade 

9º 64 
Total 158 

A amostra das crianças aqui em análise é pois composta por 80 crianças do sexo 

masculino e 78 do sexo feminino. Quanto à distribuição regional, 65 residiam na Área 

Metropolitana de Lisboa, 64 na Área Metropolitana do Porto e 29 no distrito de Viseu. 

Destas, 117 frequentavam escolas públicas e 41 escolas privadas. Quanto ao contexto 

familiar, 58 das crianças entrevistadas tinha, pelo menos, um dos pais licenciados, 

enquanto nas restantes (100) nenhum dos pais era licenciado. Quanto à distribuição do 

agregado familiar por classes sociais, 22 eram empresários ou dirigentes, 54 

profissionais intelectuais ou de enquadramento, 36 trabalhadores administrativos e 

vendedores e 23 operários. Há ainda 17 casos em que os pais são trabalhadores 
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executantes pluriactivos, isto é, em que um dos pais é operário e o outro trabalhador 

administrativo e vendedor (ver Anexos).  

No que diz respeito às entrevistas a pais e professores houve também, em resultado de 

constrangimentos próprios do trabalho de campo, pequenos desvios relativamente à 

configuração da amostra prevista, mas que não interferiram na qualidade do trabalho 

realizado e os objectivos do projecto. A distribuição final foi a seguinte: 

Q7. Número de pais entrevistados 

  AML AMP 
Viseu 

(Distrito) Total 
Licenciados 7 6 2 15 
Não Licenciados 13 17 5 35 
Total 20 23 7 50 

Em relação aos 50 pais entrevistados, 15 eram licenciados e 35 não licenciados, sendo 

que 7 estavam no distrito de Viseu, 23 na Área Metropolitana do Porto e 20 Área 

Metropolitana de Lisboa. 

Q8. Número de professores entrevistados 

Ano de Escolaridade 
AML AMP 

Viseu 
(Distrito) Total 

4º 3 2 2 7 
6º 6 13 3 22 
9º 11 7 3 21 
Total 20 22 8 50 

Quanto aos professores, 7 davam aulas ao 4º ano de escolaridade, 22 ao 6º ano e 21 ao 

9º ano. Em termos de distribuição regional, 20 leccionavam na Área Metropolitana de 

Lisboa, 22 na Área Metropolitana do Porto e 8 no distrito de Viseu. 

 

Análise das Entrevistas 

O trabalho de análise das entrevistas consistiu numa análise quantitativa e qualitativa 

com base em diferentes instrumentos. A primeira partiu da construção de uma base de 

dados em SPSS que permitiu quantificar as respostas dadas pelas crianças às questões 

colocadas (ver Anexos). A segunda centra-se nos discursos das crianças a partir de uma 

grelha temática criada e testada de forma faseada; tinha como objectivos seleccionar os 

trechos mais importantes que permitiam caracterizar os usos em casa e na escola, 

assim como as representações acerca do uso da internet.  

Esta análise foi feita a partir do programa MaxQda que facilita e acelera o processo de 

análise, sendo também articulável com outros softwares. Numa primeira fase, fez-se 

uma análise, como pré-teste, de cerca de trinta entrevistas a crianças que permitiu 

refinar e focar os temas de análise: usos em casa, usos na escola, tipos de uso, 
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comunicação, riscos e regras, representações. Construiu-se então uma grelha de análise 

(ver em Anexos). Procedeu-se seguidamente à codificação de uma primeira amostra de 

cinquenta entrevistas, para verificação da aplicabilidade da grelha, tendo-se depois 

prosseguido para a análise das restantes entrevistas. Quanto aos pais, as grelhas 

focaram os seus usos pessoais, as representações sobre a internet, a relação entre pais e 

filhos e, por fim, os riscos que as crianças correm e as regras impostas em casa. Com os 

professores a atenção centrou-se nos seus usos individuais e na escola, na relação 

professor-alunos, bem como as suas representações sobre a internet e as crianças. 

O resultado foi uma colecção de trechos organizada de forma temática e sistemática, 

que facilita o processo de análise (ver exemplo em Anexos). Nestes trechos identificou-

se cada um dos entrevistados a partir de códigos que permitiram, durante a análise, 

relacioná-los com as características sociais dos mesmos. Assim, a forma básica de 

identificação para cada grupo de entrevistados foi a seguinte: 

Criança: Código – ano de escolaridade – escola – sexo – escolaridade dos pais – classe 

social dos pais  

 Exemplo: C1 – 4 – Barreiro – F – LN – D 

Pais: Código – sexo (idade) – nº de filhos (idade dos filhos) – zona – escolaridade – 

classe social – proficiência no uso de computador 

 Exemplo: P1 – M(49) – 2(9;23) – AML – LN – B – (++) 

Professores: Código – sexo (idade) – zona – disciplinas leccionadas 

 Exemplo: Pr1 – F(33) – AML – 1C 

No que se refere à classe social as designações escolhidas referem-se a: A – empresários 

e dirigentes; B – profissionais intelectuais e de enquadramento; C – trabalhadores 

administrativos e vendedores; D – operários. Quanto à escolaridade LN designa pais 

não licenciados e LS pais licenciados.  
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1. Casa e família 
1.1. Dentro de portas: a casa tecnológica  

O retrato da amostra revela uma entrada em força, uma apropriação familiar (e 

infantil), mesmo individual, das novas TIC. Como que a ilustrar um adquirido da 

literatura científica sobre o assunto: as famílias com filhos são aquelas que mais rápida 

e intensamente se convertem à inovação tecnológica (Livingstone e outros, 2008; 

McQuilland e outros, 2009). 

 A casa, onde vive a criança, acolhe equipamentos tecnológicos em grande quantidade e 

diversidade, media destinados a entretenimento, informação, comunicação e formação 

e aqueles constituem pólos de atracção e marcadores de lugares dos membros da 

família no interior do espaço doméstico. Como sugestivamente escreveu S. Livingstone 

(2002) “the home is being transformed into the site of a multimedia culture”. A 

profusão de ecrãs de computadores, consolas, telemóveis veio juntar-se aos ecrãs de 

televisores e é diante deles que parte substancial do tempo infantil é despendido. A 

referência aos livros, porém, não desaparece, mesmo entre as crianças provenientes de 

famílias de pais não licenciados. Os quadros seguintes oferecem uma ilustração notável 

deste cenário de abundância mediática.  

Cerca de 53% das crianças entrevistadas possui em casa mais de um MP3,MP4 e Ipod… 

Q 1.1.1. MP3, MP4, Ipod 
  n % 
0 15 9,5 
1 60 38,0 
>1 83 52,5 
Total 158 100,0 

47% declara ter mais de uma consola de jogos, entre fixas e portáteis… 

 

 

 

 

 

 

Q 1.1.2. Consola de Jogos 
  n % 
0 22 14,0 
1 61 38,9 
>1 74 47,1 
Total 157 100,0 

Q 1.1.3. Tipo de consolas 
  n % 
Portáteis e fixas 42 34,1 
Portáteis 8 6,5 
Fixas 73 59,3 
Total 123 100,0 
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Praticamente todos os adultos e crianças (92.4%) possuem telemóveis; a sua difusão é 

hoje quase universal nestas franjas etárias. 

Q 1.1.4. Telemóveis 

  n % 
Só Adultos 12 7,6 
Criança(s) e Adultos 146 92,4 
Total 158 100,0 

 
91% das crianças possui TV por cabo ou satélite em casa; perto de 70% tem televisão no 

próprio quarto. 

Q 1.1.5. TV por cabo ou satélite 

 n % 
Sim 143 91,7 
Não 13 8,3 
Total 156 100,0 

 
Q 1.1.6. TV no quarto 
  n % 
Sim 100 69,0 
Não 45 31,0 
Total 145 100,0 

 
Um papel de notável destaque é atribuído ao computador. Desde logo, pela quantidade 

de equipamentos existentes: mais de metade das crianças possui 3 ou mais 

computadores em casa – fixos, mas também portáteis. E pelo alcance do seu uso: o 

acesso à internet, a partir de casa, é quase universal. 

Q 1.1.7. Número total de computadores em casa 
  n % 
0 1 ,6 
1 27 17,2 
2 46 29,3 
3 57 36,3 
4 20 12,7 
5 4 2,5 
6 2 1,3 
Total 157 100,0 

 

Q 1.1.8. Tipo de Computador – Portátil 
  n % 
 Sim 115 76,7 
Não 35 23,3 
Total 150 100,0 
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Q 1.1.9. Tipo de Computador – Fixo 
  n % 
Sim 122 81,3 
Não 28 18,7 
Total 150 100,0 

 

Q 1.1.10. Nº computadores fixos 
  n % 
0 28 18,9 
1 100 67,6 
2 19 12,8 
3 1 ,7 
Total 148 100,0 

 

Q 1.1.11. Nº computadores portáteis 
  n % 
0 35 23,6 
1 55 37,2 
2 36 24,3 
3 18 12,2 
4 3 2,0 
5 1 0,7 
Total 148 100,0 

Apenas 3 crianças, no momento da entrevista, declaram não ter ligação à internet. 

Q 1.1.12. Ligação à Internet 
  n % 
Sim 155 98,1 
Não 2 1,3 
Cortada 1 0,6 
Total 158 100,0 

 
Na maioria das situações (62%), aliás, a internet “está sempre ligada” em casa. 

Q 1.1.13. Internet sempre ligada 
  n % 
Sim 97 61,8 
Não 60 38,2 
Total 157 100,0 

 
As políticas educativas, a entrega de computadores a crianças através dos programas 

Magalhães e e-escola (1/4 das crianças da amostra foram deles beneficiárias) deram 

também o seu contributo significativo ao recheio tecnológico doméstico.  
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Q 1.1.14. Magalhães/e-escola (em casa) 
  N % 
Sim 37 24,2 
Não 116 75,8 
Total 153 100,0 

 
Para além desta presença física esmagadora, de todos os objectos o computador é não 

só aquele que a criança mais usa (40%) (seguido do telemóvel: 20%) como também, e a 

grande distância das outras escolhas, o seu preferido (50%). 

Q 1.1.15. O que usas mais 
  n % 
Livros 12 7,8 
MP3, MP4, Ipod 6 3,9 
TV 25 16,3 
Telemóvel 31 20,3 
Computador 61 39,9 
Consola 18 11,8 
Total 153 100,0 

 

Q 1.1.16. O preferido     
  n % 
Livros 16 10,2 
MP3, MP4, Ipod 7 4,5 
TV 16 10,2 
Telemóvel 17 10,8 
Computador 79 50,3 
Consola 22 14,0 
Total 157 100,0 

 
O quotidiano familiar, seja ele o dos mais ricos e escolarizados como dos mais 

desfavorecidos, faz-se portanto com uma impressionante presença de tecnologia. O 

acesso doméstico às novas TIC encontra-se generalizado, não parecendo aqui notar-se 

o impacto de clivagens sociais. 

No que pode ser entendido como fruto da preocupação simultaneamente educativa e 

securitária dos pais, surgem verdadeiros “recreios digitais” domésticos (Livingstone, 

2002) onde a criança cumpre deveres escolares e desfruta do tempo livre rodeada de 

um environment rico, estimulante e variado. As entrevistas dão-nos retratos sugestivos 

desses cenários: 

Muitos (livros), são meus e da minha mãe. O meu pai gostava de ler quando era mais 
novo, mas agora já não lê. Estão na sala e numa estante no meu quarto. 
(…) Tenho mp3, a minha mãe tem mp4 e o meu pai tem mp3, mas a minha mãe e o meu 
pai é muito raro usarem, a minha mãe usava mais era no trabalho para ouvir a rádio 
ou assim. (…) Sim, tenho uma Nintendo DS, uma playstation portátil e uma plastation2. 
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Estão no meu quarto. (…) Temos 4 televisões, na cozinha, no quarto dos meus pais, no 
meu quarto e na sala. Todas com mais de 4 canais. (…) O meu pai tem 2, a minha mãe 
tem 1 e eu tenho 2, os 2 em uso, porque os meus pais são 93 e eu tenho chamadas 
gratuitas para eles, só que eu também quis um 91 porque muita gente tem 91, então eu 
também quis, para mandar mensagens ou ás vezes telefonar ou assim. (C7 - 9 - Barreiro 
- F - LN – D) 

Existem livros. Muitos (…) Meus, do meu irmão, e dos meus pais(…) Na mesinha de 
cabeceira da minha mãe e nas prateleiras dos nossos quartos(…) Tenho dois Mp4 e um 
Mp3(…) Não, um Mp4 é meu mas não está a funcionar, então tenho o Mp3. Um Mp4 é 
do meu irmão(…) Sega, PlayStation1 até à portátil, Nintendo Ds e a Wii e dois Gameboy 
(…) As Playstation e um Gameboy são do meu irmão, Nintendo Ds, a Wii e um Gameboy 
são meus (c158 - 6 - AMP - F - LN – A) 

Eu tenho um ipod, temos um ipod que me ofereceram a mim, a minha mãe tinha um só 
que perdeu, desapareceu e agora temos lá um que o meu pai me trouxe quando foi aos 
Estado Unidos e temos uns leitores de mp3 que só dá para ouvir rádio, foi o meu tio que 
ganhou num sorteio, ganhou 2 leitores de mp3. E o meu irmão tem um que é uma bola 
de futebol, que também só dá para ouvir rádio que ganhou na festa do amigo. (…) Temos 
uma ps2, uma PSP e um gameboy e depois eu tenho um tamagotchi e o my life, que é 
aquele que temos de fazer a vida. (c71 - 4 - Oeiras - F – LN – B)  

Se contarmos com o do pai e das minhas irmãs são três (telemóveis). E temos o telefone 
fixo. Eu tenho um, a minha mãe tem outro, o pai da minha irmã tem outro, o pai das 
minhas irmãs tem outro e um fixo na casa do pai. Televisões na casa do pai temos duas, 
uma na sala e uma no quarto do pai. E uma no anexo mas não funciona, só dá DVD’s. E 
telefones temos o fixo, o do pai, temos o meu e temos o da mulher do meu pai. (C74 - 6 - 
Oeiras – F – LS – B) 

Tenho quatro (computadores). (…) Está um no sótão onde tem um computador e 
brinquedos para nós brincarmos, e depois temos os outros três nos quartos de estudo. 
(…) Temos os dois Magalhães, um meu e outro do meu irmão Pedro, temos outro que é 
só dos meus pais e o outro que está no sótão agora não (c72 - 4 - Oeiras – F – LS – B) 

No caso de separações, recasamentos ou famílias recompostas, os recreios domésticos 

são replicados em casa de cada um dos progenitores da criança 

Temos duas PS3 (uma em casa do meu pai, uma em casa da minha mãe), temos duas 
PS2 (uma em casa do meu pai, uma em casa da minha mãe), tivemos duas Wii (uma em 
casa do meu pai, uma em casa da minha mãe)...(…) Trocamos por umas novas... uma 
trocamos pelas 2 nas duas casas a outra trocamos pelas 3 nas duas casas. (…) Depois 
temos as Nintendo, as PSP, pronto... e se calhar temos demais. (C27 - 4 - Perafita - F – 
LN – C) 

 

1.1.1. Que objectos fazem parte desse recreio? 

A proliferação de novos media não é sinónimo de inexistência (ou remoção) dos 

antigos. Por exemplo os livros, pelo menos enquanto objectos físicos, também estão 

em casa – espalhados por “quartos, salas e escritórios” (portanto de acesso 

generalizado a todos os membros da família), mas em alguns casos apenas no “quarto” 

da criança (16%), indiciando clivagens geracionais de práticas de leitura no seio da 

família.  
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Q 1.1.1.1. Livros     
  n % 
Sim 156 98,7 
Não 2 1,3 
Total 158 100,0 

 
Q 1.1.1.2. Livros Onde  
  n % 
Quarto Criança 24 16,2 
Quarto País 7 4,7 
Quarto Ambos 10 6,8 
Sala/Escritório 45 30,4 
Quartos, salas e escritórios 62 41,9 
Total 148 100,0 

Os testemunhos recolhidos fazem porém notar tempos de entrada diferentes dos livros 

na história familiar e arranjos distintos de combinação entre velhos e novos media. Nas 

famílias das crianças com pais mais escolarizados, os livros existem há mais tempo na 

cultura familiar, fazem já parte do recheio da casa antes da entrada massiva de novos 

media. Estes vêm assim encaixar-se num ambiente onde existem e se mantêm espaços 

e rotinas de leitura de livros, adultos e infantis. Por contraste, nas famílias de crianças 

com pais dotados de baixos capitais escolares, a entrada dos livros em casa e a das 

novas TIC, ambas pela mão dos filhos (e como efeito da sua experiência escolar, inédita 

naquela genealogia familiar), quase se faz em simultâneo. Enquanto, nas primeiras 

famílias, os livros parecem circular por pais e filhos e as práticas de leitura são comuns 

a ambos e herdadas do passado, nestas a leitura e a posse de livros surgem como 

aquisição recente e característica dos mais novos. São as crianças que trazem os livros 

para casa, inauguram hábitos de leitura e de consulta, muitas vezes encorajam os pais a 

ler. 

Tanto num grupo como noutro, constituem uma estreita minoria as crianças que 

declaram não haver livros em casa ou, havendo, não lerem. 

Eis alguns exemplos… 

….de crianças com pais licenciados, onde são particularmente relevantes os 

testemunhos onde se reflecte a imagem de uma casa a “abarrotar” de livros, de distintos 

géneros ou autores (“bandas desenhadas”, “livros de aventura”, “romances”, “livros de 

medicina”, de “psicologia”, “livros de poesia da Sophia”, “livros adequados à idade”, 

“livros de estudo”, “enciclopédias”, “livros de culinária” da mãe e até da empregada, 
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“best sellers”),  de pais “viciados” em ler, e de um sentimento de se “gostar muito de 

ler”… 

    muitos, existem muitos…eu gosto muito de ler 
Muitos, existem muitos livros (…) São meus, e alguns pronto em vez de dar ao “give to 
kids” que é uma empresa que dá aos meninos pobres, às vezes dá sempre para o meu 
irmão por exemplo os contos de natal que eu tinha ali… pronto, agora não é muito para 
a minha idade mas para o meu irmão sim e eu gosto que ele leia os meus livros, faz-me 
recuar alguns tempos. (…) Eles não têm muito tempo para isso, a minha mãe diz que 
lamenta muito porque ela antes adorava ler e agora começou a ir para as revistas e ela 
diz que lamenta muito e é por isso que não gosta muito que eu esteja sempre a ler a 
Bravo, pois tem medo que eu faça o caminho dela mas eu digo-lhe que é impossível 
porque eu gosto muito de ler. (…) Eu tenho mesmo um armário que tem lá alguns livros 
e depois o livro que estou a ler deixo em cima da mesinha de cabeceira. E algumas 
bandas desenhadas, que eram do meu pai - tipo Lucky Luke - também estão na mesinha 
de cabeceira. (C49 - 6 - Perafita - F - LS – B) 

bastante grande mesmo cheio de livros, de ufologia também livros meus 
Existem muitos, o meu pai como ele já foi Ufologo, de investigar óvnis, ufos, apareceu 
muitas vezes na televisão, ele tem uma estante praticamente daquele tamanho… 
bastante grande só com livros de Ufos ou seja óvnis. Bastante grande mesmo cheio de 
livros, de ufologia também livros meus. Tenho uma prateleira, de cima é minha, as duas 
prateleiras que eu tenho lá duas, as duas são da minha mãe, que ela tem lá livros da 
universidade, documentos e tudo. Depois o meu pai tem duas partes de baixo, e eu tenho 
outras duas, são quatro, mas aquilo só de óvni, tem lá um gravador dele quando ele 
fazia as entrevistas, com cassetes, com tudo. (C114 – 6 – Perafita – M – LS – C) 

é o que não falta…mas eu não ligo, não tenho qualquer interesse em ler 
Livros é o que não falta (…) todos da minha mãe (…) tenho quando era mais pequeno 
que me deram e de vez em quando me dão um livro ou outro, mas eu não ligo, não tenho 
qualquer interesse em ler (…) não, não é que os meus pais não querem, eles estão sempre 
a dizer que tenho de ler , mas não conseguem (…) quase todos [da mãe], o meu pai 
também tem livros mas não são tantos como os da minha mãe, a minha mãe tem uma 
estante só de livros, às vezes digo para quê que queres tantos livros senão os lês todos? 
Mas pronto são livros e não os e vai deitar livros ao lixo (C115 - 9 - AMP - M - LS – B) 

livros…imensos…do meu pai, meus de muita gente 
Livros…imensos. (…) Do meu pai, meus de muita gente, praticamente mais do meu pai 
da minha mãe…o meu pai tem praticamente o corredor todo com estantes com livros. A 
minha irmã tem no quarto dela uma estante com livros e eu também tenho, a minha 
irmã partilha com a minha outra irmã e eu partilho com o Diogo. (…) Então mas e os 
livros estão aonde, estão no corredor… No corredor que é estantes do meu pai, os meus 
estão no quarto dos brinquedos e no…e nos…e no meu quarto e assim os da Catarina 
também estão no quarto dos brinquedos e no quarto dela, a Rita também no quarto dos 
brinquedos… (c83 – 4 – C Moderno – F – LS – B) 

    tenho duas casas, tenho muitos livros 
No meu quarto. Como eu tenho duas casas, tenho muitos livros numa e muitos livros 
noutra. E estão no meu quarto, nos quartos… (C21 – 6 – C Moderno – F – LS – B) 
 

estão em quase todos os quartos 
Estão em quase todos os quartos, no meu quarto tenho lá imensos livros, os meus 
irmãos também têm lá no quarto deles, os meus pais também, depois nós temos na sala, 
não está assim dividida com uma porta, mas entramos na sala e é como se tivesse 
dividida em três, mas com portas, temos assim a sala, a sala de jantar e a , também 
temos lá uma coisa que estamos a tentar fazer uma sala de jogos, mas por enquanto 
estão lá livros e coisas antigas. (C34 – 6 – C Moderno – F – LS – B) 
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porque nós temos várias estantes em casa 
É assim, o meu diz que são de todos, porque nós temos várias estantes em casa e nós 
podemos consultar livros, é claro que há livros que não são muito adequados á nossa 
idade, por exemplo, o meu pai é psicólogo, e há cá livros de psicologia, é óbvio que uma 
criança não vai, mas são de todos. (…) Há nós temos uma estante que é constituída por 
várias estantes que tá na sala de estar e de jantar e depois há uma estante mais ou 
menos à entrada, junto a uma parede da entrada do quarto do meu irmão e depois eu 
tenho uma estante no meu quarto e há uma estante no corredor, ou seja, ocupa o 
corredor (C35 - 6 - C Moderno - F - LS – B) 

  numa divisão que nós temos só para livros e para dvd’s 
Existem. (…) Estão numa divisão que nós temos só para livros e para dvd’s e grande 
quantidade deles são do meu pai, porque o meu pai adora ler livros e ver filmes e então 
tem imensos livros, às vezes compra imensos best seller’s que ainda não leu, a minha 
mãe até costuma dizer que é para quando se reformar, já tem os livros para ler. Depois 
a minha mãe tem menos livros que o meu pai, não tem tanto, mas também lê. A minha 
irmã também tem alguns livros e eu também. (…) Os meus e os da minha irmã, muitas 
vezes estão numas caixinhas que nós temos que estão debaixo da cama, tem lá esses 
livros todos. Os do meu pai e os da minha mãe é que estão nessa sala. (…) (C24 - 9 - C 
Moderno - F - LS – B) 

           desculpa a expressão, a abarrotar! 
Montes deles! Às vezes, desculpa a expressão, a abarrotar! Parece que saltam, já não 
temos mais espaço para pôr livros! (…) De todos! (…) Por todo o lado, até na casa de 
banho! Por toda a casa! (C66 - 9 - C Moderno - M – LS – B) 
aqueles que eu gostei muito de ler e que quero voltar a ler 

               aqueles que eu gostei muito de ler e que quero voltar a ler 
Da minha mãe, principalmente. Do meu pai também, vários. E meus, os que já….por 
exemplo, aqueles que eu leio guardo sempre numa estante. O escritório tem uma parte 
que são prateleiras com os livros que há lá em casa. (…) Só estão no escritório e no meu 
quarto. No meu quarto, estão aqueles que eu gosto mais de ter, aqueles livros que eu 
gostei muito de ler e que quero voltar a ler. Nos outros….os outros estão no escritório. 
(C23 – 9 – C Moderno – F – LS – B) 

     uma estante com portas de vidro e pomos lá os livros 
No escritório temos lá uma estante, com portas de vidro e pomos lá os livros. E alguns 
estão no sótão arrumados... aqueles que são de estudo... que já não foram precisos... por 
exemplo, os livros do 4.º ano e 3.º estão lá em cima. Se eu precisar de alguma coisa vou 
lá buscar! (C41 - 6 - G Vasco – M – LS – B) 

         eu gosto muito de ler livros 
A ler livros, eu gosto muito de ler livros. (…) A minha mãe até há pouco tempo me 
comprou uma luz em cima da cama e eu fiquei toda contente porque à noite posso 
começar a ler. (c72 - 4 - Oeiras – F – LS – B) 

   existem e muitos [livros]. (…) De toda a gente 
Existem e muitos [livros]. (…) De toda a gente. (…) Há sim, há os meus livros, há os do 
pai, há os do Ricardo... (…) Alguns estão no sótão, outros estão no meu quarto, mas 
estão muito poucos no meu quarto. (…) No sótão tenho um armário que é ó meu tem lá 
dois pares de livros de colecção, mas são da mesma marca, depois tenho lá livros que é 
uma colecção que eu não fiz toda, tenho que a ler, que é de uma marca só, é de uma 
editora... é dos tempos passados e do tempo de D. Afonso Henriques... (c152 - 6 - AMP - 
M - LS – B) 

Há várias prateleiras 
Há várias prateleiras que são minhas e da minha irmã, há muitos armários que são dos 
meus pais, e do meu irmão também tem prateleiras. (…) Os meus estão numa sala de 
estudo e também estão no meu quarto. (…) E os do meu irmão também estão no quarto 
dele e os dos meus pais estão, normalmente, espalhados em armários, por exemplo na 
sala, no quarto deles tem um a cómoda que também tem alguns, revistas, 
principalmente, e essas coisas. (c107 - 6 - G Vasco - F - LS – B) 
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Sofia Melo Breyner 

De quem é que são [os livros]? Sofia Melo Breyner. (…) Alguns são meus, alguns partilho 
com o meu irmão. (…) Estão no meu quarto, e os do meu irmão também. (…) Alguns 
estão no quarto dele, outros estão no meu quarto. (c29 – 4 - NS do Rosário – M – LS – 
A) 

              A minha mãe é uma viciada em ler, por 
isso temos livros espalhados pela casa toda 

Claro. Muitos! (…) Meus, da minha irmã e da minha mãe. (…) A minha mãe é uma 
viciada em ler, por isso temos livros espalhados pela casa toda. Tenho assim uma 
estante na sala que tem muitos livros! No meu quarto também tenho...meus! A escola e 
não só... que eu também costumo ler! Mas por acaso, durante a escola leio muito pouco, 
nas férias leio mais porque não tenho que estudar! E a minha irmã também tem uma 
estante enorme... cheia de livros! (C91 - 9 - NS Rosário - F - LS – B) 

                                                                            Muitos [livros…] e a minha empregada também 
Muitos [livros] (…) A minha mãe tem vários, alem dos manuais tenho vários – tenho 
uma estante cheia. (…) A minha mãe tem os dela e eu tenho os meus. (…) No meu quarto 
tenho estante com livros, em casa do meu pai tem. (…) No escritório e no quarto dela. E 
na sala também tem alguns assim espalhados nas estantes e no meu pai tenho... (…) No 
meu pai está no escritório e na sala. E a minha tia também. Eu tenho um quarto de 
brinquedos e tenho o meu quarto. No meu quarto tenho tipo uma estante e tenho só um 
bocadinho com livros. Tenho mais no meu quarto de brinquedos que é quarto de 
estudar. (…) Há de culinária em casa da minha mãe. A minha mãe tem na cozinha uma 
prateleira com livros de culinária e a minha empregada também. Às vezes estão no 
quarto dela que ela leva mas praticamente estão na cozinha. (C144 - 6 - NS Rosário - F - 
LS – B) 

…de crianças com pais não licenciados, com baixos capitais escolares, cujos 

testemunhos revelam um cenário doméstico mais despojado e menos diversificado em 

matéria de livros, muitas vezes objectos trazidos para casa pelas crianças, responsáveis 

pela iniciação dos pais na leitura; mais frequentes, do que no grupo anterior, as 

referências à existência de livros que não se usam, por exemplo “arrumados” em 

caixotes… 

        portanto todos os livros que existem lá em casa sou eu que compro, 
A minha mãe não gosta muito de ler, portanto todos os livros que existem lá em casa sou 
eu que compro, é de uma colecção, não tem informação sobre nada, são mesmo livros 
para adolescentes, é de uma colecção e depois tenho uns que é uma saga que são 4 livros, 
pronto, são esse tipo de livros. (…) Que eu gosto de ler, sim. (…) Sim. O único livro que a 
minha mãe tem é o livro do código, lá em casa, não tem mais nada. (C15 - 9 - Barreiro - F 
- LN – D) 

   Lê um bocadinho que faz bem 
A minha mãe tem dois que eu lhe ofereci, ela ainda não acabou de ler um mas já tem o 
outro. O meu pai não gosta tanto de ler, mas estou por - lhe um fininho, depois aumento 
um bocadinho para ele se habituar a ler, eu já tenho uma prateleira inteira de livros, já 
não cabe mais nenhum, está tudo amassadinho, para caber mais um tem que ser 
fininho, senão não cabe. (…) Normalmente estão no meu quarto, os da minha mãe estão 
no quarto dela e o meu pai está a ler um fininho que está no quarto dele, está dentro da 
mesinha de cabeceira dele, eu antes de ir para a cama tinha o vicio de lhe dar um beijo 
antes de ir para a cama e às vezes eu vou lá e ele não está a ler e eu fico a olhar para ele 
e digo:” Lê um bocadinho que faz bem e não sei quê”, e ele: “Está bem eu vou ler”, mas às 
vezes fico admirada dele por iniciativa dele pegar no livro e começar a ler (C50 - 9 - 
Perafita - F - LN – D) 
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  são só os meus 
No meu quarto há muitos, são só os meus, no quarto da mãe há alguns que ela está a ler, 
e sala estão os que a minha mãe já leu, ou os que ainda vai ler (C1 - 4 - Barreiro – F – LN 
– D) 

 na arrecadação 
Uns estão na arrecadação. Eu tenho lá como se fosse uma mini biblioteca e tenho assim 
uma estante com livros. (…) Uns estão no meu quarto, outros no da minha mãe e no meu 
irmão. (C14 - 6 – Barreiro - F – LN – D) 

Existem muitos [livros], mas ninguém vê. (…) Tenho lá mais de duzentos livros, mas não 
leio. (c32 - 9 - NS do Rosário – M – LN – A) 

a minha irmã tem uma estante no quarto dela, onde põe os livros principais dela a 
minha mãe também uns lá no quarto, os que vai lendo, e eu como não leio muito, eu 
tenho… temos um armário grande onde pomos todos é só livros, tem montes de livros, 
no corredor. (C45 – 6 - O Frades - F – LN – A) 

 Estão numa caixa grande 
São do meu pai. (…) Estão numa caixa grande dentro do guarda-vestidos. (C3 - 4 - 
Barreiro - M - LN – D) 

Quanto a telemóveis, MP3, consolas e televisões, as entrevistas confirmam, com 

grande expressividade, a sua ampla difusão em todos os cenários domésticos. O acesso 

a novas tecnologias adquire uma evidência notável no quotidiano de todas as crianças 

da amostra; só por si, não sinaliza diversidades ou clivagens.  

…telemóveis:  

às vezes mais do que um telemóvel por cada membro da família 

Um é meu, outro da minha mãe, outro do meu irmão mais velho e outro do meu irmão 
mais novo. (C14 - 6 – Barreiro - F – LN – D) 

São capazes de existir muitos mas a… a… cinco ou seis… (…) O meu pai tem três: um do 
trabalho, um pessoal e um de reserva, mas com cartão já. A minha irmã tem Vodafone e 
TMN, eu tenho Vodafone e a minha mãe tem TMN. (C118 - 9 - Oeiras - M - LN – D) 

O meu pai e a minha mãe têm cada um, um. Depois eu e a minha irmã, como o meu pai 
nos obrigava a ser 96, nós pedimos nos anos um 91, se bem que eu uso agora só um 91. 
Mas cada uma de nós tem dois telemóveis. (C23 - 9 - C Moderno - F – LS – B) 

São 7, cada um tem… não são 6, o meu pai tem um, eu tenho um, tive dois mas um deles 
estragou-se, pronto agora vai ficar registado que já se estragaram três coisas vou 
parecer uma destruidora, a minha irmã tem dois e a minha mãe tem… não a minha mãe 
tem mesmo três. A minha mãe foi a primeira de casa a ter, depois teve um mais recente 
daqueles com um ecrã pequenino porque o primeiro deles era muito grande e pesado e 
agora tem um ipod touch mesmo. (C65 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 

A minha mãe tem 2: um Vodafone e um TMN. O meu irmão mais velho tem um 
Vodafone e um TMN. Depois eu tenho um TMN e o meu irmão tem um TMN também. 
(…)  [Avó] Tem outro TMN. Depois a contar com os estragados, tenho mais 2. Um que 
era do meu primo, que era meu e estragou-se. O meu irmão tinha o 6800 e depois o meu 
outro irmão tinha mais 2 6800… (C137 - 4 - NS Rosário - M - LN – A) 

um discurso alternativo…exemplar único, criança de meio favorecido 

Não tenho a sensação de onde é que eu pus o meu [telemóvel], mas está para aí. (…) Está 
90% do tempo desligado, descarregado e neste momento não faço a menor ideia de onde 
é que ele está. (C25 - 9 - C Moderno - M – LS – B) 
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…Mp3  

outro gadget na mão de adultos e de crianças 

Tenho mp3, a minha mãe tem mp4 e o meu pai tem mp3, mas a minha mãe e o meu pai é 
muito raro usarem, a minha mãe usava mais era no trabalho para ouvir a rádio ou 
assim. (C7 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

Sim, eu tenho o meu mp3, o do meu irmão, o do meu pai, a minha irmã tem o mp4 dela e 
a minha mãe tem o telemóvel com as músicas dela. (c153 - 6 - AMP - M - LN – C) 

Eu tenho um Mp3 e o meu irmão mais novo também já teve Mp3, agora temos Ipod.(…) 
existem uns 4 ou uns 5. (C34 - 6 - C Moderno - F – LS – B) 

Activos, que nós usamos, eu e a minha irmã cada um tem um iPod. O meu pai também 
tem e a minha mãe tem um mp3 para quando vai ao ginásio, Depois, nós participámos 
em alguns concursos e aí os prémios eram os iPods e eu e a minha irmã ganhámos mais 
dois. (C23 - 9 - C Moderno - F – LS – B) 

… consolas 

“quase todas” 

Quase todas, só me falta a XBOX (…) Tenho a wii, tenho a psp tenho a Nintendo normal, 
a lite e outra com câmara tenho a Playstation 3 a 2 a 1, o gameboy, o gameboy advance 
só me falta a wii fit e a Xbox, tenho 10 (c31 - 6 - NS do Rosário - M – LN – D) 

Playtation 2, a Nintendo, a Portátil e a GameBoy. (…) Às vezes o meu pai e a minha mãe 
jogam mais na Nintendo, que eles gostam. Porque eu tenho um cartãozinho que leva 
muitos jogos e então eles escolhem o jogo que eles gostam (C150 - 4 - M - AMP - LN – D) 

Tenho dois Nintendos, que é para os mais novos, para mim e para o D. Tenho…o meu 
avô, quando eu fiz anos, deu-me a Wii. E tenho a PlayStation 2. Mas nós só usamos para 
cantar SingStar, no Verão, vamos lá com amigos. Depois, o meu irmão tem a 
PlayStation 3. É mais dele, ele é que costuma jogar muito. (C21 - 6 - C Moderno – F – LS 
– B) 

As Nintendos nós já não usamos muito mas eram...uma minha e outra da minha irmã, 
quando erámos mais novas. A PlayStation é das duas...se bem que é dos quatro. Na 
PlayStation não jogamos muito de comandos, usamos mais aqueles jogos de cantar ou 
interacção na família. E a Wii também é dos quatro, para aqueles jogos....parecido com 
a PlayStation mas...(…)As Nintendos, está uma no quarto de cada uma. A PlayStation 
está no quarto da minha mãe, porque ela costuma muitas vezes cantar e a Wii está na 
sala (C23 - 9 - C Moderno - F – LS – B) 

Temos uma playstation 2 e eu tinha uma portátil e a minha irmã tinha a outra, só que 
depois ambas as portáteis, a minha estragou-se e a minha irmã perdeu no avião e então 
agora tem a nova, a playstation portátil nova. (C24 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 

Temos a Playstation 2, a Playstation 3, a Psp e a Nintendo. (…) A Psp é minha, outra é 
do meu irmão, a Playstation 2 e a Playstation 3 partilhamos.(…) Com o meu pai, com a 
minha mãe, e também temos a Wii. (c29 – 4 - NS do Rosário – M – LS – A) 

As consolas] Estão lá no sótão. Que eu tenho um sótão meu, onde eu posso brincar. E 
arranjei espaço num canto para pôr lá uma televisão (mudei-a do meu quarto para lá, 
para poder jogar). E tenho lá a Wii e a PS2 nesse sítio. E estão ligadas ao mesmo tempo 
à televisão. Posso ligar uma ou outra e ligo apenas num canal...e posso jogar! Mas estou 
sempre no mesmo sítio! (C41 - 6 - G Vasco – M – LS – B) 

Tenho a PS2, Nintendo Wii, Gameboy Xp, e ainda tenho a Nintendo DS. Quatro (C41 - 6 - 
G Vasco – M – LS – B) 
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…televisões, claro 

Há televisões. No quarto da minha tia, da minha mãe, na sala e no quarto da minha avó. 
Quando durmo em casa da minha avó durmo com ela, porque não há cama para mim. 
(C38 - 4 - Perafita - M – LN – D) 

Sete televisões em tua casa? Sim, porque eu moro no andar de cima e tenho a minha, a 
do meu pai e a da sala. No andar de baixo, mora a minha avó, tem a da cozinha... (C129 
- 9 - AMP - M - LN – C) 

Temos uma [televisão] na sala, que também compramos agora um LCD, há no meu 
quarto que ainda não é digital por isso está óptima mas também tem pé, e no quarto da 
minha mãe. São 3 também. Ao todo são 6. (C36 - 6 - C Moderno - M – LS – B) 

Isso é a coisa pior que há na minha casa...São uma, duas, três, quatro, cindo [televisões] 
(…) Na sala. Depois, cada uma, eu e a minha irmã, cada uma tem um Televisão no 
quarto, os meus pais também. E depois é uma coisa que eu e a minha irmã nos 
arrependemos de ter pedido uma vez, que é uma na casa de banho.... (…) A da casa de 
banho tem os 4. Mas as outras têm todas mais do que 4 canais. (C23 - 9 - C Moderno - F 
– LS – B) 

Na minha quinta tem 3. No quarto do meu pai, na sala e na sala lá de baixo que é mais 
uma sala para quando estamos na piscina cá fora no Verão, tem lareira também mas é 
mais para mim e para os meus amigos quando estou lá, e tem matraquilhos, ping-pong 
e assim e nós utilizamos a televisão por satélite. No quarto do meu pai é ele que usa e na 
sala é para quando estamos lá todos. E em casa da mãe tens? Sim, é por cabo. Em casa 
do meu pai também é por cabo. Só na quinta é que é por satélite. OK. Então em casa da 
mãe por cabo, quantas televisões é que são? É uma só na sala. E em casa do pai, por 
cabo? É uma no meu quarto, no quarto do meu pai, no quarto de hóspedes, na sala e na 
sala de lá de baixo, na minha sala de estudo tem uma portátil também. São 4. (C144 - 6 - 
NS Rosário - F - LS – B) 

…e computadores  

Tenho 3 ou 4. (…) Tenho um na sala, um no quarto e um portátil, são 3 é isso (C114 - 6 - 
Perafita - M - LS – C) 

É o meu, é um portátil… O e-escolas. (…) O fixo é do meu pai, o outro portátil, que é 
Toshiba que é da minha irmã Joana, a que tem 12, e o outro que é, que é… Não o meu é 
que é Toshiba o dela é Acer… É meu. (C59 - 6 - Perafita - M – LN – D) 

Existe um fixo e cada membro da família tem...pelo menos eu tenho o fixo e o 
portátil...ou seja são 5 computadores... (…) Além dos que já estão lá mais 
antigos...porque o meu pai vai recebendo vários computadores à medida que vai 
evoluindo. Ele trabalha na PT e à medida dos anos ele vai recebendo vários 
computadores. (C23 - 9 - C Moderno - F – LS – B) 

Raras são as crianças que declaram só haver um computador em casa. Este 

equipamento está de resto ao centro do exuberante parque tecnológico doméstico, em 

grande medida por ser através dele que se acede ao mundo virtual fora de portas. A 

ligação à internet, embora por vezes surja como marcador de desigualdade (e há casos 

de crianças desfavorecidas que declaram que se “desistiu da internet porque é muito 

cara”) está de facto notavelmente disseminada. A maioria das crianças afirma que a 

“internet está sempre ligada”, a menos que os pais imponham regras ou ocorra alguma 

avaria 
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         está sempre ligado 
Nós temos 1 cabo, o computador fixo está sempre ligado, o do meu pai só ligamos a 
tarde e o meu que é o Magalhães ligamos de manhã, a tarde, a noite! (…) Quando 
chegamos a casa as 18:30, o meu pai vem me buscar, ligo a pen da internet que é TMN, o 
meu pai também liga internet ao portátil dele (C8 - 4 - Barreiro – F – LN – C) 

            é só ligar  
Sim, é só ligar o computador e trabalhar. Está sempre ligada. (C6 - 9 - Barreiro - F - LN 
– D) 

A internet está sempre ligada, é rede sem fios, portanto, está sempre ligada (C7 - 9 - 
Barreiro - F - LN – D) 

Não, está sempre ligada. Está espalhada por toda a casa. A internet funciona para o 
telefone, televisão e computadores. (C58 - 6 - Perafita - F - LN – D) 

estão todas ligadas à rede cabo 
Não, estão todas ligadas à rede cabo. A do meu pai, da sala e da cozinha têm todas os 
canais todos, a minha já não, a minha televisão há certos canais que à noite dão certos 
programas, então o meu pai disse:” eu não gravo esses canais, que é para tu de noite 
não…mas eu já estou tão habituada… (…) Tenho um no meu quarto que ao fim de 
semana, de sábado para domingo, o meu pai deixa-me estar mais ou menos até eu 
adormecer, durante a semana até às 10.30 e até domingo à noite até às 10.30, porque no 
dia seguinte tenho aulas, no feriado, como esta semana, só adormeci eram 3.30 da 
manhã, estava entretida, o meu pai foi à minha beira: “ Já está bem na hora”, eu deitei-
me para o lado e comecei a dormir… (C50 - 9 - Perafita - F - LN - LN – D) 

 basta estarmos em casa 
Agora têm todos porque a minha mãe pôs, agora temos aquela coisa que dá para ter em 
todos. (…) basta estarmos em casa e aquilo está ligado. (c71 - 4 - Oeiras - F – LN – B) 

Quase sempre (…) Praticamente o dia todo (c155 - 9 - AMP - F - LN – D) 

          Automaticamente liga  
Sim já tenho lá o router e automaticamente liga (C115 - 9 - AMP - M - LS – B) 

TMN e Vodafone 
Temos duas ligações de internet. (…) Temos a do meu irmão e a do meu pai. Uma é da 
TMN e a outra é da Vodafone. (C140 - 4 - O Frades - F - LS – B) 

Wireless 
Porque nós temos wireless. A não ser que nós vamos para a cave ou assim porque o 
wireless não chega lá. (C144 - 6 - NS Rosário - F - LS – B) 

         Às terças e quintas 
Normalmente está ligada mais às terças e quintas porque são os dias que o meu irmão 
passa mais tempo em casa, porque ele já anda na faculdade e aos fins-de-semana 
também está ligada muitas vezes. (C53 – 4 - NS Rosário – F - LN – A) 

                 Quase todos os dias, mesmo 
Como o meu pai e eu às vezes fazemos muitos trabalhos e assim…é quase todos os dias, 
mesmo. (…) Essa do quando não estivermos a usar, desligamos. Ou quando estou muitas 
horas ou estou demasiado tempo, saio. (C98 - 9 - G Vasco - M - LS – B) 

mas há restrições… 

…financeiras (entre os mais desfavorecidos) 

      Um gigabite 
Não, tem uma restrição. (…) Um gigabite. (…) Não, quando atinjo o gigabite, não posso 
utilizar mais a internet. (C124 - 9 - AMP - M – LN) 
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      O meu irmão gastou 
Tenho só que agora eu emprestei a internet ao meu irmão, internet de pen, o meu irmão 
gastou, tenho de a pagar agora. (…) Não, eu emprestei-lhe por que ele ficou sem internet 
e ele precisava de uma coisa da internet. (…) Só tenho um, o Magalhães. (…) O 
Magalhães está em cima de uma secretária que eu tenho lá, que é tipo uma 
escrivaninha. (…) No meu quarto. (…) Eu costumo só usar em casa. (C3 - 4 - Barreiro - M 
- LN – D) 

  Tenho 15€ para gastar por mês 
Sim, tenho um fixo e um portátil. (…) Tenho uma pen da kanguru da e-escola e instalei 
nos dois. (…) Tenho 15€ para gastar por mês, a minha já se gastou toda. (…) Um é 
portátil, o outro é fixo. (C102 - 9 - O Frades - F - LN – C) 

Ah…Só um e um é Magalhães, mas o meu Magalhães não tem internet (C9 – 4 - Barreiro 
– F – LN – D) 

…regras e castigos 

Só se o meu pai proibir o meu irmão de jogar e desliga a internet, mas de resto está 
sempre ligada. (…) Está sempre ligada, os computadores é que às vezes desligamos, mas 
está sempre ligada (c107 - 6 - G Vasco - F - LS – B) 
 

…avarias 

Às vezes avaria, mas está sempre... Quando a minha empregada limpa e mexe e aquilo 
vai abaixo. (C144 - 6 - NS Rosário - F - LS – B) 

 
Do ponto de vista dos pais entrevistados, é a preocupação educativa, impulsionada 

pela democratização e qualificação escolar e que parece constituir o factor mais decisivo 

na origem de um investimento familiar tão intenso em equipamentos e serviços 

informáticos. Não se concebe a experiência escolar da criança sem um acesso próximo e 

doméstico ao computador: a internet permite a pesquisa rápida (“estonteante”) da 

informação indispensável à realização dos trabalhos da escola, constitui um 

instrumento importante da sua aprendizagem. Aliás, os próprios professores contam 

com isso: “que os próprios professores diziam para eles quando chegassem a casa, para 

pesquisarem, ou seja, os professores diziam mas… deduziam que tinham computador, mas 

poderia haver crianças que não tinham, não é? (…)” (P18); “hoje em dia eles precisam mesmo 

para a escola, os professores pedem trabalhos de pesquisa na internet (P39). 

A domesticação recente e massiva das novas TIC enquadra-se pois nas modalidades de 

mobilização educativa das famílias portuguesas, com quotidianos fortemente 

estruturados em torno da experiência escolar dos filhos (Almeida e Vieira, 2006). Para 

uns, essa mobilização vem de trás, é tradicionalmente uma marca contínua da 

trajectória familiar, ajustando-se agora aos sinais dos novos tempos; para outros, uma 

experiência inaugural e inédita, em ruptura com a da sua genealogia familiar. Todos, 

porém, são unânimes em reconhecer o facto de a internet e as novas tecnologias serem 

“fundamentais” para as crianças. 
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Os pais licenciados sublinham, nomeadamente, a importância de se balancearem 

estes meios de aprendizagem com os tradicionais e a necessidade de distinguir a 

qualidade da informação obtida através de um suplemento de “bagagem”: 

Diferentes! Ou seja, a internet tem a vantagem de se ir buscar muito a informação 
rapidamente e tem a desvantagem de principalmente para os miúdos de a informação 
muitas vezes não ter qualidade e pessoa precisa de ter mais bagagem para distinguir se 
tem qualidade ou não, mas é mais uma ferramenta! (P20 - M(44) - 4(16,13,9,5) - AML - 
LS - (+)) 

Tanto a escola virtual, que é uma área nova, nova enfim porque aquilo não tem muito 
tempo, a página antiga, que o A. já aos 5 anos andava naquela página. (…) É uma 
página que está muito bem desenvolvida por faixas etárias, tem jogos, tem jogos de 
puzzles, por exemplo, tem histórias, tem actividades, propõem… É a da Porto Editora, é 
da outra, Texto Editora, são páginas que também propõem aos miúdos de várias faixas 
etárias, um conjunto de desafios. E também conhecimento, quer dizer… Agora já não me 
lembro muito bem que tipo de conhecimento pode trazer mas é vou dar um exemplo. 
“Sabes quem foi o Afonso Henriques?”. Ele clica lá naquele local e a página vai dizer 
quem é que foi o Afonso Henriques. São coisas que no nosso tempo era preciso ler 
aqueles livros e só através daqueles livros ou perguntando aos pais, hoje em dia eles 
conseguem chegar a coisas, e saber muito rapidamente a informação. (p48 - M(40) - 
2(9,2) - AMP - LS - B - (+)) 

é fundamental para as crianças. No seu processo de aprendizagem, desde que 
perfeitamente balanceada com aquilo que são os meios de aprendizagem tradicional, a 
Internet é fundamental. (…) Acesso à informação a uma velocidade estonteante (P14 - 
M(46) - 2(11,9) - AMP - LS - B - (++)) 

Os pais menos escolarizados revelam-se entusiastas das novas ferramentas 

necessárias a pesquisas e trabalhos escolares, sem porém aludir às suas limitações ou à 

dificuldade de estabelecer critérios de qualidade 

Para pesquisar os trabalhos, que eles gostam, que eles precisam na escola... Se não fosse 
por isso não tinham posto o Magalhães (p6 - F(39) - 1 (9) - AML - LN - D - (-)) 

Houve alguns trabalhos de escola que ela já fez porque teve “necessidade” de procurar 
informação adicional na Internet, quando nós não temos, não é? E mesmo para eles, se 
souberem e tiverem os cuidados que deverão ter e penso que realmente será uma fonte 
de informação muito útil. (p11 - M(35) - 1(9) - AMP - LN - D - (+)) 

que ir lá para baixo para a biblioteca do Barreiro. Pronto, tinha mesmo que ir. E eles 
hoje não. Eles hoje se quiserem pesquisar, fazer algum trabalho ou assim…já não 
precisam de… (P5 - F (41) - 2(14;20) - AML - LN - D - (-)) 

Acho que é importante porque as novas tecnologias, também a nível de escola levam a 
que cada vez mais se use computador para realizar os trabalhos da própria escola. 
Métodos de estudo, pesquisas…(…) (p18 - M(32) - 2(11,1) - AMP - LN – C) 

é importante quando bem acompanhada e quando bem gerida, no fundo... (…) No 
desenvolvimento das aptidões, ao nível muscular até, ao nível de pesquisas, consultas 
várias, sei lá... Tanta coisa. (p27 - F(39) - 1(11) - Viseu - LN - B - (+)) 

se eles souberem utilizar a nível de informação de apoio escolar, eles têm uma 
enciclopédia, aliás…até acho que há ali uns sites que dá para pagar umas mensalidades 
por ano e que temos acesso a enciclopédia virtual, estou a pensar fazer isso, porque eu 
acho que é uma grande base de apoio ao estudo, porque eu quando estudava não tinha a 
facilidade de ter uma dúvida sobre Camões e poder ir lá tirá-la. (P38 - F(42) - 2(11,15) - 
AMP - LN - C - (+)) 
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se virmos por esse lado é importante. Se virmos pelos jogos, já acho que não é 
importante. Ele agora joga muito. Às vezes noto que a preocupação dele quando chega a 
casa da escola é de ir ver lá as casas do jogo nem sei bem o nome do jogo. (…) É o 
Travian. (P39 - F(37) - 1(14) - AMP - LN - C - (+)) 

 

1.1.2. Se a quantidade de computadores e o acesso generalizado à internet a partir de 

casa parecem definir uma paisagem tecnológica relativamente uniforme, já a sua 

localização (em certas divisões da casa) e a apropriação do seu uso (por adultos e/ou 

crianças) se revelam como indicadores de diversidade – opondo famílias de crianças 

com pais menos escolarizados e profissões desqualificadas a famílias de 

crianças com pais de nível de ensino superior e profissões qualificadas. 

Nas primeiras, o uso dos computadores e o acesso à internet giram em torno das 

crianças-filhos e, mais remotamente, de uma figura masculina (o pai). Em muitas, é 

através do e-escola e do Magalhães que a família estabelece pela primeira vez uma 

ligação ao espaço global a partir de casa e a criança se apropria individualmente dela. 

Tinha acabado de receber o computador da e-escolas e, até ai, nunca tinha mexido muito 
em computadores, porque, a nível financeiro, até esse ponto nunca foi permitido a esse 
nível e também nunca foi uma coisa que eu ligasse muito, nunca pedi aos meus pais, 
portanto, foi quando recebi o computador da e-escola que tinha acesso à internet que 
comecei a utilizá-la. (C18 – 9 - Barreiro - F – LN – D) 

Do ponto de vista da gestão dos acessos ao equipamento, encontramos nestas famílias 

três principais tipos de arranjos 

… um computador do pai (ou dos pais, de “toda a gente”), situado na sala/escritório, 

em geral fixo, ao qual se juntam vários computadores distribuídos por cada um dos 

filhos (nos seus quartos, muitas vezes portáteis e Magalhães), registando-se tanto usos 

comuns como usos individuais do acesso à internet 

No escritório do meu pai e 1 no meu quarto 
é meu que é o Magalhães, os outros 2, 1 portátil e outro fixo são do meu pai (C8 - 4 - 
Barreiro – F – LN – C) 

Sim, tenho 3 computadores. O portátil, um que está na sala que é do meu pai, e o meu 
que está no meu quarto. Todos podem utilizar. Na sala está o do meu pai, no meu quarto 
o meu e o portátil que está na sala é de toda a gente (C7 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

Três. (…) Eu tenho um, utilizo mais outro, que é para pesquisar e isso, são dois meus e o 
meu pai tem outro. E ele faz tudo nele. (…)  Portáteis. (…) São todos portáteis. (…) Não, 
eles passeiam, porque o meu pai, às vezes, trabalha no quarto, trabalha às vezes 
também na sala, por isso andam assim… (…) É, é um deles [Magalhães], por isso mesmo 
é que são dois. (c132 - 4 - AMP - F - LN – C) 

O fixo é da casa, qualquer um pode usar, o portátil sou mais eu e o meu pai, a minha 
mãe não precisa dele, é só mais o meu pai para levar para o trabalho e eu para levar a 
qualquer lado que nós vamos. (C43 - 9 - G Vasco - M – LN – C) 
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…um só computador, central, do pai, utilizado por toda a família 

É do meu pai [o computador] (…) podemos usar todos. (C1 - 4 - Barreiro – F – LN – D) 

Um. (…) É fixo. (…) Está na cozinha (C97 - 9 - G Vasco - F - LN – D) 

…computadores apenas dos filhos (geralmente localizados nos respectivos quartos), 

aqueles que verdadeiramente usufruem do equipamento e das actividades que ele 

possibilita. São, eventual ou ocasionalmente, usados pelos pais; mas a imagem que as 

crianças dão é a de que estes são objectos que elas gerem regulamente como 

propriedade e competência sua 

Sim. Tenho 2 com ligação à internet. Um está no meu quarto e outro inscrevi-me numa 
escola e tem a banda larga. Tenho um fixo e um portátil, só que está ligado à internet 
por cabo e tenho um que portátil do e-escola que tem banda larga, anda pela casa. O da 
Escola é meu e o outro é de todos. (C13 - 6 - Barreiro - F - LN – D) 

Tenho um fixo que está no sótão. (…) E depois tenho 2 portáteis, o Magalhães e o e-
escolas do meu irmão (C28 – 4 - Perafita – F – LN – C) 

Existem três computadores mas só dois é que funcionam. (…) E a quem é que eles 
pertencem? A mim e à minha irmã. Os três? Um portátil… um portátil e fixo é meu e o 
outro portátil é dela. (C118 - 9 - Oeiras - M - LN – D) 

Eu tenho um portátil, o meu irmão tem outro e tem um fixo também. (…) Eh… o fixo está 
no quarto do meu irmão. E os portáteis às vezes estão no meu quarto ou na sala. (c95 - 6 
- G Vasco - F - LN – C) 

Olhe, eu tenho o meu portátil e o computador fixo. E o meu irmão agora tem o 
Magalhães. (C10 - 9 - Barreiro – M – LN – D) 

Então diz-me lá J, lá em casa existe algum computador? Sim, há um igual a esse e 3 
portáteis da e-escola. (…) Um é meu, um do meu irmão e outro do meu outro irmão.(…) 
Todos os portáteis têm banda larga, só o fixo é que não tem. (C20 - 9 - Oeiras - M - LN – 
D) 

Um é o Magalhães e o outro é assim. (…) Nunca o levei muito para o Centro, só uma ou 
duas vezes. (…) O Magalhães está em qualquer sítio; este computador (um fixo) está no 
meu quarto. (C149 - 4 - AMP - M - LN – C) 

Existem dois: um Magalhães e um fixo. (…) Não ando muito com o Magalhães, ando 
muito com o computador. É que o Magalhães não tem Internet e o fixo já tem. (C150 - 4 - 
M - AMP - LN – D) 

Tenho dois computadores fixos e um portátil. (…) Os dois fixos estão ligados e o portátil, 
neste momento, está avariado. (…) Sim, sim, wireless. (…) Um está no meu quarto e o 
outro está no escritório. (C62 - 9 - Perafita – M – LN – D) 

Existem. (…) Dois. (…) São grandes. (…) Um está no meu quarto e o outro no quarto dele. 
(C145 - 6 - AMP - F - LN – C) 

Dois. (…) São meus. E também partilho com o resto da família. (…) Um está no meu 
quarto e outro é o portátil. (C125 - 6 - GILCO - F - LN – B) 

…em alguns destes arranjos, existe mesmo apenas um único computador na família, 

administrado pela criança, propriedade dela 
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Sim, só um e é fixo, no corredor. É meu e só eu é que utilizo e por vezes a minha avó 
pede-me ajuda para algumas coisas, mas normalmente só eu é que utilizo. (C6 - 9 - 
Barreiro - F - LN – D) 

Um está na minha sala de estudo, um portátil e os outros estão no armário guardados 
porque… quando alguém quiser ir. (c31 - 6 - NS do Rosário - M – LN – D) 

2, mas um não está a funcionar. (…) Está no quarto do meu irmão mas é de toda a casa. 
(c158 - 6 - AMP - F - LN – A) 

Mas está no meu quarto porque é… pronto onde tem a secretária onde… e onde… é onde 
há mais espaço. (C127 - 6 - GILCO -F - LN – C) 

Um. Está no meu quarto. E a quem é que pertence? A todos! (C14 - 6 – Barreiro - F – LN 
– D) 

O fosso geracional entre estes pais e filhos torna-se evidente. Eis aqui, com 

propriedade, o contraste entre uma geração digital infantil, responsável pela introdução 

e apropriação da inovação tecnológica em casa, e a geração de adultos auto-excluída ou 

bem mais distante desse universo. 

Nas famílias com pais detentores de níveis de escolaridade superior, a localização 

e os acessos à internet em casa, os usos de computador surgem em arranjos claramente 

mais equilibrados e simétricos, entre pais e filhos. Os usos são intensos por parte de 

todos os membros da família, assegurando-se a partir de uma certa idade uma 

utilização individual do computador a cada membro da família. Cada um tem o seu e, 

não raro, ainda há extras – para “as visitas” ou “a empregada”, como num caso, ou para 

estar exclusivamente ligado à impressora ou ao scanner. O cenário é marcado por uma 

grande abundância e racionalização de meios, não raro colocados em rede. Por 

exemplo, nas entrevistas a criança tem muitas vezes de parar para contar, ao certo, o 

número de computadores que possui em casa (“deixe-me fazer contas…”). 

O retrato revela ainda que os computadores estão presentes em casa há mais anos do 

que nas famílias anteriores, sugerindo um tempo digital com várias camadas, vários 

ritmos e dimensões. O esforço de renovação e upgrade do parque informático é 

permanente. Surgem referências a computadores mais velhos, postos de lado, 

encaixotados ou arrumados; a computadores fixos antigos que vão passando dos pais 

para os filhos, dos irmãos mais velhos para os irmãos mais novos ou que passam a ficar 

adstritos a certas funcionalidades (impressora, scanner); de computadores portáteis e 

topo de gama trazidos pelos pais, associados às suas actividades profissionais, que 

contrastam com os equipamentos menos sofisticados propositadamente reciclados por 

filhos de idades mais baixas que se iniciam no seu uso. 

Uma outra novidade flagrante face às famílias desfavorecidas é a visibilidade, em 

matéria de gestão e competência informática, da figura da mãe. Tal como o pai, possui 

um computador seu, que “leva na pasta” de e para o trabalho e está plenamente 

envolvida na rede digital familiar. A descentralização, a individualização de acessos e 
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usos abrange pois não só os pais como os filhos, como destaca cada um dos membros 

do casal e da fratria. 

Não há, nestes meios, referência a constrangimentos de dinheiro. 

…mais computadores do que pessoas em casa 

Mais ou menos 5. (…) Acho que são 6, não me lembro. 2 são meus, outros 2 são do meu 
irmão e depois a minha mãe tem outro e o meu irmão tem outro.... E mais 1 do meu 
irmão! (C137 - 4 - NS Rosário - M - LN – A) 

Existe. Muitos... (…) Em casa da minha mãe têm um só meu. Portanto... em casa dela 
tem um portátil dela, mas eu não o uso. E tem o grande. (…) É assim... São 3. Em casa 
do meu pai há vários. Tirando os que já pararam porque ainda estão lá em casa a fazer 
tijolo, há o dele, o da minha tia, o meu e o grande. São 4. (C144 - 6 - NS Rosário - F - LS 
– B) 

O fixo é de nós as duas, porque é o que nós usamos mais para a impressora e para 
imprimir. (…) O meu que é os 2. E temos o fixo que usamos também só mais para a 
impressora e mais para as visitas, por exemplo os meus irmãos, não vão para lá com o 
computador deles e usam o grande. Em casa da minha mãe também. As visitas usam o 
grande quando querem ir ao computador. (C144 - 6 - NS Rosário - F - LS – B) 

O fixo está no escritório e depois cada um tem o seu portátil. (C23 - 9 - C Moderno - F – 
LS – B) 

…a individualização dos usos 

O portátil do pai, outro portátil da mãe e o fixo é meu. (C4 - 6 - Barreiro – M – LS – D) 

Portáteis...o do meu pai e o da minha mãe, eu tenho 1 só que esse já não tem Internet. 
(…) Estão na sala e o da minha mãe costuma estar às vezes no escritório. (c83 - 4 - C 
Moderno - F - LS – B) 

Dois, há um que não tem ligação à internet. (…) São portáteis! (…) Há um que fica 
normalmente na sala, e outro vai na pasta da minha mãe, na mala. (…) È daqueles 
pequenos. (…) Há um que é da mãe e outro que é do pai, eu neste momento não tenho. 
(C35 - 6 - C Moderno - F - LS – B) 

Existe, deixe me fazer contas… acho que são 3. (…) Deixe-me ver… O Magalhães que é do 
meu irmão que é pequenino está no armário da sala igualmente o meu que é dos 
pequeninos, o da minha mãe também está na sala, não está no armário mas está na 
sala. (C49 - 6 - Perafita - F - LS – B) 

Quatro [computadores]. (…) Um é do meu pai, outro é da minha mãe, outro é meu e 
outro é do meu irmão, e outro portátil (c29 – 4 - NS do Rosário – M – LS – A) 

Três. (…) Um é… é de nós todos, outro é do meu pai e outro é da minha mãe. (…) Em que 
sítios… Eh… Um computador está no sótão, mas não é no sótão onde se guardam coisas 
é no sótão onde estamos mais à vontade e… O do meu pai está com ele no trabalho e o da 
minha mãe também está com ela no trabalho. Mas muitas vezes estão em casa. (…) São. 
Dois são portáteis. (C88 - 6 - NS Rosário - F - LS – A) 

Existe o meu, o Magalhães, o da minha mãe, que acho que é Macintosh, depois a minha 
mãe também tem um Toshiba e o meu pai tem o do trabalho mas trás para casa, 
também é um Toshiba.  (c70 - 4 - Oeiras - F - LS – B) 

Existem 4. (…) Da minha mãe, da minha irmã, meu e outro é de todos. (…) 3 são 
portáteis e um é fixo e está no sótão. (…) Sim, mas normalmente só usamos os portáteis. 
(C99 - 9 - G Vasco - M - LS – A) 
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…fratrias: os mais novos partilham; os mais velhos com uso individual 

Sim. O que nós usamos [computador], os irmãos, está no escritório. Depois, o meu pai 
tem um, que também está no escritório mas é só dele...e depois o meu irmão mais velho 
tem um só para ele, porque ele anda na faculdade e precisa (C21 - 6 - C Moderno – F – 
LS – B) 

Existe. Bem, existe um que é da minha irmã, um do meu pai, um da minha outra irmã e 
outro que é de toda a casa. (…) E o Magalhães que é o meu. (…) São portáteis. Um é da 
HP e outro já não sei a marca. (…) Está no meu quarto. Antes estava no quarto da 
minha irmã, depois passou um bocadinho para o quarto da minha outra irmã e depois 
passou para o meu. (C135 - 4 - Perafita - F - LS – B) 

Sim, existe. (…) Três. (…) Um é… é de nós todos, outro é do meu pai e outro é da minha 
mãe. (…) Em que sítios… Eh… Um computador está no sótão, mas não é no sótão onde se 
guardam coisas é nu sótão onde estamos mais à vontade e… O do meu pai está com ele 
no trabalho e o da minha mãe também está com ela no trabalho. Mas muitas vezes estão 
em casa. (…) São. Dois são portáteis. (C88 - 6 - NS Rosário - F - LS – A) 

 
1.2. Aprendizagens 

Um dos efeitos mais notáveis da domesticação e apropriação familiar das novas TIC 

prende-se com a emergência de um sistema de ensino-aprendizagem informal, que se 

vem colocar ao lado ou fora da escola, construído e alimentado por saberes técnicos 

sobre computadores e internet, adquiridos e transmitidos ora no interior da família, ora 

entre as redes de pares infantis (Buckingham, 2008). As crianças activamente 

procuram, experimentam e transmitem conhecimentos digitais, surgindo portanto 

como protagonistas de primeira grandeza daquelas novas áreas de saber. Dificilmente 

esta atitude pró-activa e bagagem de saberes, treinadas em casa, ficam à porta da 

escola: os alunos entram hoje na sala de aula com novos olhares e competências, com 

os quais certamente interpretam e avaliam o desempenho de professores, conteúdos 

programáticos ou pedagogias. Autores como Buckingham (2008) e Mominó e Sigalès 

(2009) chamam aliás a nossa atenção para o perigoso fosso que a pouco e pouco se vai 

cavando entre as culturas de aprendizagem “in-school” e out-of-school”: de um lado 

temos hierarquia, formalidade, e a concepção da criança como um aprendente passivo e 

dependente; do outro informalidade, espontaneidade e  a concepção da criança como 

aprendente autónomo e activo. 

Entre as crianças entrevistadas da amostra, e quanto às suas fontes de aprendizagem, 

nota-se uma clara clivagem digital entre aquelas pertencentes a famílias desprovidas de 

níveis avançados de escolaridade e as outras, filhas de pais altamente escolarizados. A 

família é tradicionalmente um poderoso indutor de sucesso escolar; na era da internet 

revela-se cumulativamente um notável lugar de produção de desiguais desempenhos 

digitais. 
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1.2.1. Assim, as crianças pertencentes a famílias desfavorecidas contam ter 

aprendido a usar a internet por sua conta, mesmo quando recebem o primeiro 

equipamento informático da escola (via e-escola ou e-escolinha). A sua aprendizagem 

faz-se a partir de outras crianças ou jovens que estão já num patamar de proficiência 

superior – por instruções directas, por observação e imitação, actividades 

experimentais de “tentativa-erro”: “eu ficava a ver e pedia ajuda quando não sabia”. O 

papel dos pais é, não raro, nulo: “os meus pais diziam sempre, lê os avisos do 

computador porque tu não sabes nada, nem nós sabemos nada”. Outras vezes, são eles 

que ensinam aos filhos os primeiros gestos ou que descobrem, em simultâneo, a usar a 

internet. O papel da escola como lugar de aprendizagem parece ser reduzido, embora 

algumas crianças digam ter sido ensinadas por professores ou algum funcionário (por 

exemplo da biblioteca). O que neste meio parece verdadeiramente contar é não só a 

curiosidade da criança (“aprendi sozinho no meu computador”), como as redes de 

sociabilidade infantil que envolvem irmãos, colegas e amigos. A aprendizagem faz-se 

por pequenos passos que vão sendo vencidos; a partir de um receituário mínimo, as 

crianças lançam-se em novas descobertas e práticas – e começam a perceber “como se 

mexe no rato”, “mexer nas teclas”, “fazer os textos”, “no coiso para fazer desenhos”, 

“onde eram as coisas para ir à internet”, “os botões para escrever o que eu queria”.  

Eis alguns exemplos… 

…aprender com os irmãos, os colegas, os amigos 
 

    Como ele mexe muito 
É assim… com… como ele mexe muito (irmão) em computadores, e ele depois quando eu 
era pequena, ele ensinava-me como é que se mexia por exemplo quando era para eu 
mexer no rato, era no coiso para fazer os desenhos e depois a mexer as teclas era no dos 
textos (C1 - 4 - Barreiro – F – LN – D) 

          Com o meu irmão 
Aprendi com o meu irmão.  (...) A escrever rápido, muito rápido. A sacar coisas... filmes, 
jogos (C2 - 4 - Barreiro - M – LN – D) 

     Com o meu irmão…a minha cunhada 
Quando eu comecei a usar a internet foi na casa do meu irmão, foi quando eu fui para o 
primeiro ano. (…) [Aprendi] Com a minha cunhada. (…) Eu perguntava-lhe onde é que 
eram as coisas para ir à internet , quais eram os botões para eu escrever o que eu 
queria, ou às vezes era ela que escrevia, quando eram palavras muito difíceis. (C3 - 4 - 
Barreiro - M - LN – D) 

 
 

Uns amigos mais velhos 
Foram uns amigos mais velhos, quando eu andava na primária, uns amigos que iam lá 
dar uma espécie de curso em que nos ensinavam a entrar na página principal, a ir fazer 
pesquisas sempre que precisássemos, a usar os sites, essas coisas assim. )C6 - 9 - 
Barreiro - F - LN – D) 
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A ajuda desse rapaz 
Alguém explicou, sim, tive ajuda desse rapaz, que ele está a tirar um curso de 
engenharia informática. E então ajudou-me e foi a partir daí… (C18 – 9 - Barreiro - F – 
LN – D) 
 

o meu irmão ensinou-me 
o meu irmão ensinou-me] Os cuidados que devia ter…(…) Hum… Não ir para sites 
desconhecidos. (…) Por exemplo, aqueles do… onde se vê algumas vezes os vídeos e 
isso.(…)O “Youtube.(…) [Porque] Pode ter coisas assustadoras. (...). Os vírus… (C37 - 4 – 
Perafita - M – LN – C) 

         Com a minha irmã 
Mas depois comecei a usar a pen que veio no computador da TMN. E comecei no 
trabalho de História. Depois comecei a fazer jogos a andar com os amigos no 
Messenger… (…) Foi com a minha irmã [que aprendi]. (…) Ensinou-me a ir para a 
internet, a escolher os jogos, ensinou-me a ligar o computador e isso. Depois também me 
ensinou (incompreensível) mas ensinou-me no computador a ligar, a desligar, a 
imprimir, depois a falar com os meus amigos e a fazer trabalhos no Word, no Word 
Paint, a ir à internet copiar os trabalhos… (C58 - 6 - Perafita - F - LN – D) 

     Um colega meu disse 
Um colega meu disse assim: «Olha, escreve aí uma coisa que tu queiras ver» e eu escrevi 
lá… hum… lembro-me perfeitamente que foi black eyed peas… (C59 - 6 - Perafita - M – 
LN – D) 

     Ela a dar-me as dicas 
Foi há 1 ano. (…) Estava com a minha irmã, e ela esta a dar-me as dicas. 
(…) E com o meu irmão. (…) Por exemplo, para ir para aquela coisa de escrever ou para 
a internet, eu não sabia. Eles estiveram a explicar-me. Tens que mexer no rato, depois 
para jogar, tem de fazer isto, fazer aquilo. (C84 - 6 - Perafita - F - LN – D) 

        Os colegas e por via das minhas amigas 
Aprendi na escola a mexer na internet, com os colegas e por via das minhas amigas e as 
minhas irmãs também davam assim uma pequena ajuda, lá em casa elas ajudavam-me 
imenso, às vezes punham-me um bocado de parte porque eu era mais nova e então não 
podia fazer nada… (...) Por exemplo, elas ensinaram-me uma coisa muito boa, não só 
elas mas também os meus pais, o meu pai ainda hoje é contra o Messenger, ele não gosta 
que eu utilize e então cada vez que eu estou lá: “Menina, olha as mensagens.” E está lá a 
ver com quem é que falo e isso e o que as minhas irmãs fizeram foi: “Lurdes vamos criar-
te um email, mas família e amigos, só, quem tu não conheças, não aceitas”, então a 
partir daí fui a prendendo coisas novas, a tecnologia e é basicamente isso. Eu acho bem 
que elas me chamem à atenção dos perigos, também a internet tem coisas boas como eu 
disse há bocado, mas tem perigos muito maus. (C60 - 9 - Perafita - F – LN – D) 

A minha irmã mais velha 
Eu aprendi a usar… mais ou menos… eu… a minha irmã mais velha ainda usava o 
computador e eu às vezes estava ao pé dela e observava o que a minha irmã fazia e 
depois habituei-me e comecei a … (C116 - 9 - Oeiras - M - LN – C) 

Ui, para aí á uns 5 anos atrás(…) foi com a minha irmã mais velha [que aprendi a usar] 
(…) primeiro ensinou-me a usar a Web, depois ensinou-me a abrir o Messenger, ajudou-
me a criar um email e depois eu fui aprendendo (c155 - 9 - AMP - F - LN – D) 

 
A figura dos irmãos mais velhos é aliás realçada, entre as crianças mais novas. São 

considerados uns “craques”, uns “mestres da coisa” pois  resolvem problemas e  fazem 

descobertas interessantes: 

      O craque 
O meu irmão é como se fosse o craque do computador (C9 - 4 - Barreiro - F – LN – D) 
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   O meu irmão que tem 29 anos 
É com o meu irmão que tem 29 anos (…) Quando ele não está depois eu desligo o 
computador e espero que ele vá lá a casa (…) [exemplo] Foi, eu desliguei o computador, 
como não conseguia desligar normalmente tive, a mãe teve de desligar na ficha, e 
depois quando ele foi lá a casa ele arranjou. (C1 - 4 - Barreiro – F – LN – D) 

Percebe mesmo de computadores 
E o eu irmão como ele trabalha num trabalho que percebe mesmo de computadores, 
arranjava ou se não conseguisse arranjar, mandava (C37 - 4 – Perafita - M – LN – C) 

 

      Tenho sempre a minha irmã 
Praticamente tenho sempre a minha irmã, mas desligo outra vez o computador e a 
internet e ligo outra vez o computador e a internet. (…) Por acaso no Natal tive muitos 
vírus, mas a minha irmã tratou-me logo disso. (C58 - 6 - Perafita - F - LN – D) 

Ele é o mestre da coisa 
Ao meu irmão. (…) Ele é o mestre da coisa! (…) Uma vez, foi há dias que ele foi a 
Miranda, e desligou o cabo da internet, eu liguei-o e desliguei-o mal, e depois a internet 
não dava. (…) Ele resolveu quando chegou. (C111 - 4 - O Frades - F - LN – A) 

…aprender sozinho 

Descobri eu sozinho 
Comecei a usar a internet, já foi no mês de Setembro, comecei a usar a internet no meu 
e-escola entregaram nas férias de verão e depois o outro por cabo, só vieram instalar em 
Setembro de 2008. Com quem aprendeste a usar a internet? Eu andava no A.T.L, e eles já 
usavam os computadores e os rapazes jogavam, e eu ficava sempre a ver e pedia ajuda 
quando não sabia mexer. A maior parte, descobri eu sozinho, fui ali mexendo... (…) 
Ensinaram, por exemplo, onde é que eu escrevia, ou como é que eu ia parar àquele, a ver 
sites e coisas assim. E as coisas que aprendeste sozinho, como é que foi? Fui clicando, fui 
vendo as coisas, eu fui experimentando as coisas e depois logo aprendi, eu lia as coisas. 
Por exemplo, quando recebi o computador, o 1º que está ligado a cabos, os meus pais 
diziam sempre, lê os avisos do computador porque tu não sabes nada, nem nós sabemos 
nada (C13 - 6 - Barreiro - F - LN – D) 
 

    Muita graça e muito divertido e depois pronto 
Não, já foi há muito tempo… (…) Tinha para aí uns 10 ou 11. (…) Lembro-me que, o meu 
pai instalou e eu vi aquilo e achei muita graça e muito divertido e depois pronto… ao 
longo do tempo fui aprendendo a usá-la e agora uso diariamente. (…) [Aprendi] Sozinho 
mais os meus colegas, pronto alguns já tinham e eles diziam para eu ir ao MSN e isso 
tudo. (…) Não eram da escola, eram outros amigos (C52 - 9 - Perafita - M - LN – D) 

…os professores, a escola, o ATL 
 

Os professores ensinavam 
Os professores ensinavam! (...) abriam os mails, quando queríamos procurar qual era a 
página que íamos no Google, quando íamos ver imagens, Web, mapas e aquelas coisas… 
e eles ensinavam assim! (C14 – 6 – Barreiro - F – LN – D) 

   Com um professor de informática 
Recordo, estava no 2º ano e meteram-me um portátil à frente e eu não sabia mexer 
naquilo, não sabia como é que havia de trabalhar com aquilo, meteram-me a internet e 
eu fiquei assim a olhar para aquilo, foi preciso pegar nas minhas mãos e estar ali a 
mexer porque eu não sabia mexer naquilo. Não sabia como é que se ligava, como é que 
se desligava, como é que se via a internet, não sabia nada, nada, nada. (…) Foi com uma 
professora de informática, eu normalmente a gente tinha aulas, então a gente tinha 
aulas aí três vezes por semana, então a gente ia para a casa da Juventude de Santa 
Cruz, que era onde eu tive, íamos para lá, cada um tinha o seu computador individual, 
tínhamos internet e ela ajudava-nos e foi assim que eu aprendi. Primeiro como é que se 
podia ligar, como é que se fazia iniciar, como é que se podia escrever no Word, fazer 
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PowerPoint, isso foi nos primeiros dois anos, depois no ano seguinte já foi aqui que eu 
tive, já foi no 5º ano, vim para aqui e comecei a aprender a trabalhar na internet e 
passei a usar na biblioteca, que eu não sabia, só sabia ligar…saber escrever, ir ao 
Google, que é normalmente a página inicial onde a gente vai, ir ao Google e escrever, 
por exemplo ir a imagens, várias coisas, carregava nas que eu queria ver, coisas assim 
mais técnicas. (C50 - 9 - Perafita - F - LN - LN – D) 

Com a minha professora, na minha escola antiga 
No 3º ou no 4º. (…) Foi com a minha professora, na minha escola antiga, tínhamos uma 
aula de informática, por semana. E aprendíamos. (…) A utilizar a internet, o Word, e o 
PowerPoint. Aqui só uma correcçãozinha: o Word e o PowerPoint não é internet… Ah, 
pois…só de internet. Hum…a pesquisar no Google. (…) utilizar o Messenger. (…) 
Ensinou-te a fazer uma conta de e-mail? Ah, sim. (C124 - 9 - AMP - M – LN) 

Foi a professora de TIC 
Foi a professora de TIC. (…) Criar e-mails, blogues assim essas coisas… Eu ia tentando 
em casa, até estragar o computador. Não, estraguei… é uma maneira de dizer…(c159 - 
9º - AMP - F - LN – D) 

      Aquilo chama-se estudoteca 
É… aquilo chama-se estudoteca, que é vamos para lá estudar. É, de manhã é para 
jogarmos jogos daqueles, tipo de mesa. (…) Depois à tarde um bocadinho, sem ser até à 
hora do lanche, é jogar no computador, se quisermos, e depois é estudar. (…) Mais ou 
menos até às 7 e meia e então foi aí que… a primeira vez que eu experimentei a internet. 
(…)Não, aprendi sozinho. É, meti… carreguei na internet e apareceu-me aquilo e… e… 
(C59 - 6 - Perafita - M – LN – D) 

Foi na escola. (…) Com uma funcionária da escola na biblioteca. (…) Ensinou-me como 
se usava e para quê. Ensinou-me como é que se pesquisava. (C85 - 9 - Perafita - M - LN – 
D) 

     Um bocado com a professora 
Não me lembro assim muito bem mas sei que fui à Internet da primeira vez porque a 
minha professora nos incentivou a ir pesquisar. (…) 5, 6 anos. (…) Um bocado com a 
professora e também muito com o meu pai e com a minha irmã. O que é que tu a 
professora te ensinou? Ensinou os sites aonde a gente podia pesquisar coisas e o que é 
que podíamos fazer de bom na Internet. (…) Pesquisar, jogar jogos, ensinou a explorar, 
ensinou assim muitas coisas... Disseste que os teus pais também te ensinaram... (…) 
Quando eu tinha dúvidas o meu pai ensinou-me muito a trabalhar com a Internet. (…) 
Ensinou que teclas que eu não sabia que existiam, sites que eu também não sabia que 
existiam... (…) O meu pai deu-me um site que tinha jogos e assim essas coisas, que tem 
jogos muito bons – isso já foi no primeiro ano – que aprendia a contar e assim e eu não 
sabia que aqueles sites existiam. (C42 - 4 - G Vasco - F - LN – C) 

iam lá policias falar da internet 
Foi há 2 anos. (…) Na escola, iam lá policias falar da internet, nas aulas de informática e 
o meu pai às vezes também se lembra de falar da internet e dar-me conselhos. (C148 - 4º 
- AMP - M - LN – C) 

 
…o pai, a mãe 

Com o meu pai 
Desde pequenina é que uso internet. Porque fazia jogos (...) [Aprendi] 
Com o meu pai (...) Ensinou-me a ir ao google, pesquisar jogos, carregar jogos e jogar 
(C8 - 4 - Barreiro – F – LN – C) 

       Ele explicou a regra básica 
Ah, não já não me lembro. (…) Ah, acho que foi quando entrei para 5 ano. 
Para o 5 ano hum, hum. (…) Ah foram todos juntos, mas o meu pai como trabalha com 
computadores ensinou-nos. (…) Ele [pai] explicou me como é que se usava. (…) Sim só 
explicou a regra básica e o resto tive de aprender sozinho. (C17 - 9 - Barreiro - M - LN – 
D) 
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  Ele ensinou-me praticamente até aos seis anos 
Lembro-me. Foi aos 3 anos. (…) Já sabia mexer. Já fazia um Word, quando o meu pai 
trabalhava na outra empresa, o meu pai tinha um portátil daqueles mais simples, e eu 
punha-me lá. O meu pai ensinava-me, já sabia fazer muitas coisas lá no computador. 
(…) Sim. Algumas coisas aprendi sozinho. (…) Ah! Já sabia mexer. Era fácil para mim, 
eu dizia que queria tal site, depois entrava e escrevia ali. Metia as letras. (…) Era mais o 
Google. (…) Ele ensinou-me praticamente até aos 6 anos, depois a partir dai descobri o 
site do youtube e comecei a procurar how to work? Tudo em inglês, eu uso tudo 
praticamente em inglês até no computador. Procurei e foi assim que aprendi a usar. (…) 
Ensinou-me a ir a sites apropriados e não apropriados. (…) Apropriados para minha 
idade quando eu tinha 3 aos 6 anos, jogos, sites inapropriados eram aqueles jogos de 
guerra e tal, porque ele não quer que eu influencie por essas coisas (C114 - 6 - Perafita - 
M - LS – C) 

Foi a mãe que foi dizendo 
Não, foi a mãe que foi dizendo “carregas ali e ali” e fui fixando e depois memorizei. 
Quando eu tinha 7 anos, o meu pai jogava jogos de cartas na Internet e eu ficava a vê-lo 
e depois sabia o site, carregava nos botões e também ia jogar jogos de cartas. (C38 - 4 - 
Perafita - M – LN – D) 

Ela explicou-me mais ou menos como é que funcionava 
A usar, a usar, foi há pouco tempo depois do e-escolas, para aí há três anos porque eu 
antes não tinha Net em casa, mas de vez em quando a minha mãe trabalhava noutro 
lugar e eu tinha acesso à Net, mas depois a usar eu estava para aí no quarto ano quando 
comecei a usar a internet. (...) foi a minha mãe, porque foi no quarto ano que eu precisei 
de começar a fazer trabalhos, antes ainda não tinha precisado. Ela explicou-me mais ou 
menos como é que funcionava a Net e como usá-la. (C43 - 9 - G Vasco - M – LN – D) 

    Foi com a minha mãe 
Desde os seis anos. (…) Foi com a minha mãe. A minha mãe ensinou-me como escrever. 
Eu tenho e-escolinhas e eu tenho de escrever lá em algumas coisas e eu ao escrever 
aprendi a escrever como andei no 1ºano e sabia as letras, a minha mãe não me ensinava 
pelos teclados ficava ali depois onde diz ENTER era para passar a mensagem. Era isso 
que eu sabia e a minha mãe não me ensinava como pôr a letra maiúscula, letra 
minúscula, como pôr a separação, como pôr acento e etc. (C136 - 4 - Francelos (AMP) - F 
- LN – D) 

 

1.2.2. Já nas crianças de famílias favorecidas, é notável a importância das redes 

familiares, onde mais do que os irmãos se destacam a mãe e o pai que iniciam e 

ensinam a criança a navegar na internet (operações e gestos,  formas de navegação, 

“sites interessantes” ou “a evitar”, alerta para perigos). “Eu estava a brincar no meu 

quarto e a minha mãe chamou-me”.  É um ensino cuidadoso, que alude a riscos e a 

modos de o contornar. “Não podes ir a sítios que não conheces”. “O meu pai que 

começou a dar-me alguns conselhos como ir para outros sites, para me ajudar a ver o 

que é perigoso”.  Para além da iniciação, os pais (e também os irmãos) acompanham 

depois os progressos da criança, supervisionam com maior ou menos proximidade usos 

e actividades. A estas fontes domésticas juntam-se também, mas em segundo plano e 

para instruções mais específicas (novidades), os amigos e os colegas. 

A escola ocupa um segundo plano relativamente a esse papel primordial dos pais, mas 

há crianças que referem também ter tido uma iniciação com professores ou em aulas de 
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informática no infantário, na primária ou mesmo ter frequentado “cursos de 

computadores”. Os pais continuam, quase sempre, presentes.  “Eu acho que onde eu 

aprendi mais foi nas aulas que nós tínhamos de informática e aí começaram-nos a 

ensinar mais coisas e depois também em casa ao ver a minha irmã, o meu pai, 

também depois fui aprendendo sozinha. (…) Sim, sim, essas coisas básicas, mas 

também nós acabávamos já por saber de casa e tudo”. 

…a  mãe 

A minha mãe chamou-me 
Eu estava, eu estava a brincar no meu quarto e a minha mãe chamou-me, e depois disse-
me…depois eu olhei, e olhei para o botão, para o computador e disse eu quero isso…mas 
ela disse-me que era o computador e começou-me a mostrar-me a internet e a ensinar-
me a, a mexer no computador e a internet… (C57 - 4 - C Moderno - M – LS – B) 

       A minha mãe chegou a casa 
A 1ª vez não mas sei que comecei a utilizar quando estava no 2º Ano. (…) Foi com a 
minha mãe. (…) É assim, a minha mãe chegou a casa e tinha comprado o jornal para o 
meu pai, foi á papelaria e comprou o Jornal para o meu pai e o jornal vinha com 1 CD 
grátis que se põe e se liga á Internet e faz-se, pronto, joga-se... (…) E a minha mãe 
perguntou se eu queria ficar com ele porque o D. ainda era muito pequenino, o D. tem 
menos 4 anos do que eu e perguntou e eu disse que sim, aquilo também tinha que ser 
instalado, a minha mãe ficou lá um bocado e a minha mãe disse: Não podes ir a sítios 
que não conheces, eu vou ficar aqui contigo porque é a primeira vez, depois vais 
aprendendo a usar, pronto (c83 - 4 - C Moderno - F - LS – C) 

Primeiro ia jogar os jogos no computador da minha mãe…ia sempre jogar os jogos. (…) 
Ela ensinou-me como é que ia para a internet e depois para escrever, como ainda não 
sabia escrever bem…escrevia. Ela escrevia-me o site e tinha lá um papelinho para 
decorar o site…(C26 – 9 – Colégio Moderno M - LS – B) 

ela estava a fazer e eu olhava 
Com a minha mãe já usava para fazer os trabalhos de projecto, mas como o meu 
Magalhães só tem internet há um mês, só temos internet em toda a casa sem fios há um 
mês mais ou menos, e como no Magalhães eu não conseguia aceder à internet muito 
bem, sozinha só uso desde há um mês. (...) ela estava a fazer e eu olhava e depois como 
eu normalmente eu ia mais assim à tarde e depois a mãe estava a fazer o jantar e eu ia 
perguntar como é que era (c71 - 4 - Oeiras - F – LN – B) 
 

…pai e irmãos 

Via os meus irmãos e o meu pai 
Não, eu via os meus irmãos e o meu pai e depois, pronto, ele às vezes ensinava-me, 
quando eu não sabia….Mas depois eu ia lá e descobria. (C21 – 6 - C Moderno – F – LS – 
B) 

Um bocadinho com um, um bocadinho com outro 
Eu tinha uns 6 anos prá ai! (…) [Aprendi] Um bocadinho com o meu pai e outro 
bocadinho com o meu irmão, mais ou menos! (C34 - 6 - C Moderno – F – LS – B) 

         Foi o meu pai, o meu irmão depois 
Mas isso foi o meu pai, ligava e desligava, essas coisas mais básicas, foi o meu pai, o 
meu irmão depois ajudou-me foi a criar o messenger, o meu pai também me ajudou um 
bocadinho a criar. (C34 - 6 - C Moderno – F – LS – B) 

       Eu sozinho não fui 
Deve ter sido com o meu pai, quase de certeza. Eu sozinho não fui. Foi com o meu pai, ele 
deve ter-me mostrado a internet. Eu ao início começava com um programa, não sei se 
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tem a ver, se não tiver não digo, mas tinha um programa tipo notepad, acho eu, ou 
alguma coisa ainda menos avançada. Eu nem sabia escrever, tinha 4, 5 anos... Fazia 
assim com o dedo e depois fazia palavras, aquilo era giro. Depois o pai tinha lá 
guardado... Ainda há pouco tempo estava a ver e ele “Mas o que é que é isto?” e eu “Ah 
pois é...quando era pequeno...” (C36 - 6 - C Moderno – M – LS – B) 

   Ele ia-me mostrando as coisas 
Sim! Foi com 6 anos, e foi com o meu pai ao site do Lego! (...), ele ia-me mostrando as 
coisas e eu dizia-lhe onde é que queria ir, às vezes! (...)Sim, depois também foi uma 
questão de dizer cm é que funcionava! (C66 - 9 - C Moderno - M – LS – B) 

Eu acho que foi quando tinha 5 anos. Tinha um computador mais velho e dava para 
entrar noutros sites de outros jogos. (…) Quando o meu pai ia lá ver umas coisas eu ia 
para o pé dele e perguntava-lhe o que era aquilo e aos poucos comecei a aprender. (…) E 
houve assim alguma coisa que ele te tivesse ensinado? Ensinou-me a ir buscar jogos, a 
fazer o download e ensinou-me também a fazer e pôr várias coisas. (C135 - 4 - Perafita - 
F - LS – B) 

         Foi com o meu pai 
Acho que foi, já não me lembro muito bem, eu acho que foi quando tive computador. Foi 
aos sete anos na escola. (...) Foi com o meu pai. (...) Ensinou-me a ir ao Google, mais, a ir 
ao Messenger, a ir ao point, mais, a ir ao you tube, e mais nada. (…) Depois fui 
aprendendo. (c29 – 4 - NS do Rosário – M – LS – A) 
 

     O meu pai, a minha irmã e depois eu 
O meu pai costuma usar muito, depois ensinava a minha irmã e a minha irmã ia-me 
dizendo as coisas. (...) Disse para eu ter cuidado com certos sites e o meu pai bloqueou. E 
eu só podia ir a certos e determinados. Para jogar jogos educativos (...) Jogos de 
matemática e assim para saber utilizar a internet comecei a jogar outros jogos e fui 
evoluindo e depois costumava ir ao Messenger, e assim (C45 – 6 - O Frades - F – LN – A) 

O meu pai mostrou-me um jogo e depois fui começando 
Foi o meu pai que me ensinou, eu comecei por ter alguns jogos em cd, não utilizava a 
internet (…) Depois o pai ensinou um bocadinho, que é publicitário também usa muito o 
computador, e eu percebi. O meu pai mostrou-me um jogo e depois fui começando a 
perceber como é que aquilo funcionava. (C78 - 6 - Oeiras - M - LS – B) 
 

…o pai e a mãe 

com o pai e a mãe 
Foi com o pai e a mãe. (...) Eu desde os 5 ou 6 anos que faço surf e eles mostraram-me 
uns vídeos…. (...) Primeiro, escreveram num papel como é que se dizia…o youtube. Eu 
escrevia no computador e clickava…para eu clickar e pesquisar e ia ver os vídeos.(...) 
Depois só aos 9 ou 10 (anos) é que tive Messenger. (C22 – 6 - C Moderno - M – LN – C) 

             Tinha ido já com os meus pais, aliás agora fiz dois cursos 
A primeira vez que tive mesmo acesso foi com 8 anos. Assim sozinha....tinha ido já com 
os meus pais. Sozinha mesmo foi com 8 anos e foi para fazermos uma pesquisa sobre um 
monumento (...) Eu quando tinha 7 (anos), fiz...aliás eu até agora fiz 2 cursos...fiz um de 
hardware mais tarde e o primeiro que fiz foi para aprender a utilizar o Windows. Isso 
foi 7 anos e foi nesse curso que comecei a usar a internet. (...) Eles ensinaram a ir o 
Windows, as coisas básicas, como ir à internet....eles só ensinavam os sites que nós não 
devíamos ir...Ensinavam quais os perigos da internet. Mas principalmente em termos de 
trabalho, foi como ir ao Windows e à internet...e nós tínhamos logo o motor de busca, 
era o google e era só por lá... (C23 – 9 - C Moderno - F – LS – B) 

a minha mãe foi-me explicando 
Tinha para aí 9 anos (…) na escola na primária já tínhamos feito umas coisas, mas não 
íamos á internet, utilizávamos mesmo só o computador, depois quando eu tinha 9 anos 
ou 8 ou 10 uma coisa assim, a minha mãe foi-me explicando, normalmente era ela 
quando eu era mais pequenina que escrevia o site, não me lembro bem, mas devia ser 
uma coisa qualquer da barbie de certeza, ela escrevia o site e eu estava lá a brincar, às 
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tantas fui… percebendo como é que se fazia, descobrindo sites novos, coisas novas que se 
podia fazer e foi por aí mais ou menos… quando eu não percebia muito bem a minha 
mãe costumava me explicar ou o meu pai… (C65 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 
 

Via os meus pais e pedia-lhes para eles fazerem 
Eu antes via os meus pais e pedia-lhes para eles fazerem e aprendi a ver. (...) Ligar o 
computador sempre soube. Mas depois o meu pai dizia-me para eu não ir aqueles sites 
mais desconhecidos e eu entrava ou no “E” e nós tínhamos também o Opera. (...) Já não 
me lembro muito bem porque eu também aprendi um bocado também por mim própria. 
Que eu normalmente só vou ao Hotmail. Ah! Em casa da minha mãe como o Facebook e 
o Hotmail não é muito bom para abrir no Opera (o Opera não consegue abrir), então 
vou ao Explorer e vou ao Facebook. Faço a minha quinta, depois fecho e vou ao Hotmail 
e vejo as mensagens é mesmo só para isso. (C74 - 6 - Oeiras – F – LS – B) 

…a avó  

A minha avó comprou e eu disse: Avó o que é isso? E ela dizia: é a internet onde se 
procura coisas e podemos ir lá ver e ela foi lá e instalou e eu estava lá e disse: avó põe 
sobre Oliveira de Frades e apareceu sobre populações… (C44 - 4 - O Frades - M – LN – 
A) 

…a escola, os irmãos, o pai 

      Acho que com os meus irmãos e na primária 
Não me lembro, mas tenho uma fotografia a usar o computador. Agora se a Internet... 
(…) Era pequenina. A Internet a primeira vez com os meus irmãos. Mas tinha para aí... 
primeiro ano... 6 anos. (…) Não sei, isso não sei. Mas acho que com os meus irmãos. 
Deve ter sido...E também porque na primária aqui aprende-se a usar a Internet, temos 
aulas de Informática, e eles também nos ensinam muito. (…) Ensinaram-me a ir jogar 
jogos, fazer pesquisas não, porque ainda não tinha idade. Ensinaram-me... sei lá... Uma 
vez o meu irmão apanhou uma bofetada porque me ensinou uma coisa que não devia, 
tipo mostrar-me uns sites que não devia. (…) Sites impróprios sim. Mas eu também não 
ligava nada a isso. Queria era jogar jogos e... ensinava-me isso, mais nada. (C144 - 6 - 
NS Rosário - F - LS – B) 

                  Com os meus irmãos e também com o colégio 
Tinha para ai 5 anos. (…) [Aprendi] Com os meus irmãos e depois desenvolvi também 
um bocado com o colégio, mas foi maioritariamente com os meus irmãos. (…) 
Ensinaram-me a mexer na internet, a fazer pesquisas, a mexer no computador em si, 
nos programas, a fazer trabalhos para o colégio, onde é que eu tinha de ir para 
procurar algumas coisas, alguns programas onde podia procurar, acho que é isso. (C93 
- 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

Deve ter sido para fazer algum trabalho 
Para aí no 1º ano. (…) Ou seja com 6 anos. (…) não me lembro muito bem, deve ter sido 
para fazer algum trabalho com a ajuda do meu pai, da minha irmã, fazer alguma 
pesquisa para algum trabalho que devia ter feito naquela altura. (…) Não sei, eu acho 
que onde eu aprendi mais foi nas aulas que nós tínhamos de informática e aí 
começaram-nos a ensinar mais coisas e depois também em casa ao ver a minha irmã, o 
meu pai, também depois fui aprendendo sozinha. (…) (C55 - 9 - NS Rosário - F - LS – A) 

Aulas de informática aqui, vou aprendendo com várias pessoas 
Talvez. Talvez... nós começamos a ter aulas de informática aqui... talvez no segundo 
ano...no primeiro…! Talvez no segundo! Mas aí era só aqui nas aulas. Não em casa. Não 
sei, deve ter sido na aula para ir ao Google pesquisar uma imagem qualquer! Para aí 
numa aula de informática ou qualquer coisa! (…) Eu vou aprendendo com várias 
pessoas ao longo do tempo! (…) O meu professor de Informática e a minha mãe, também 
me ensinou. (…) Ensinaram-me a ir ao Google, pesquisar...buscar coisas... se eu quisesse 
fazer algum trabalho, alguma imagem! Ensinaram-me a ir ao Youtube, buscar músicas 
e vídeos... pouco mais… (C91 - 9 - NS Rosário - F - LS – B) 
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Com o meu pai e o meu irmão 
Não me lembro, mas talvez mais no segundo, ou primeiro ou terceiro ano. Por aí. 
Quando entrei para o primeiro ciclo. (…) Com o meu pai e o meu irmão. Foram eles que 
me ensinaram e depois tive uma vez umas aulas de informática, depois deixei e depois cá 
na escola aperfeiçoei mais ou menos o uso da internet. (…) (c107 - 6 - G Vasco - F - LS – 
B) 

….a escola 

        O professor de informática 
Aqui há 5 anos ou 6. (…) Aqui uns 6 aninhos, tinha eu para ai 8. (…) [Aprendi] Com o 
meu professor de informática. (…). (C92 - 9 - NS Rosário - M - LS – A)  

Quando eu fui para o infantário 
Sim. Foi quando eu fui para o infantário já. (…) Foi no 1º ano do infantário, já tinha 
informática. (…) Ensinou que não devíamos usar demasiado. E ele disse porquê? Não. 
Ensinou para não falarmos com pessoas desconhecidas. Ás vezes por e-mail. (…) Depois 
acho que disse... foi para não irmos a uns sites às vezes, nem fazer publicidades. (C30 - 4 
- G Vasco - M - LS – A) 

Deve ter sido no primeiro ciclo 
Deve ter sido no primeiro ciclo, quando fui para a escola… (…) Foi acompanhada por 
uma professora que na altura nos dava… para nós aprendermos a funcionar com o 
computador. Acho eu! Hum… Com esse professora, ela… nós…, nós estávamos no ciclo e 
depois tínhamos umas horas livres e íamos todos ali para… para a sala e … prontos, 
acho que foi aí… (…) Depois, como aceder à internet. Ela estava sempre ligada, era fácil. 
Começámos… acho que foi pelo Google para… para… para pesquisar para trabalhos, 
como podíamos fazer, o que havíamos de procurar… Mais ou menos isso, não é?! (C103 - 
9 - O Frades - F - LN – A) 
 
Acho que foi no 4º ano, porque nós fomos fazer um curso. Isso, acho que foi. (…) Era 
saber mexer com computadores e internet, isso. (…) depois ao longo do tempo vai-se 
aprendendo melhor. (C138- 9 - Diogo Macedo (AMP) - F - LN – A) 

Em suma. Se, entre as crianças mais desfavorecidas as modalidades de aprendizagem 

digital se tecem sobretudo entre grupos de pares, e portanto se tornam um traço que 

distingue gerações infantis das adultas, já para as mais favorecidas concorrem uma 

pluralidade de fontes, mobilizadoras tanto de adultos (mãe e pai), como de crianças 

(irmãos, amigos), dentro e fora de casa. 

 

1.2.3. Os pais entrevistados são unânimes em constatar a enorme facilidade que têm 

os seus filhos em aprender a usar os computadores e a internet. “São melhores que 

nós”.  

Inteiramente, cem por cento. (…) Quer dizer, a não ser que os adultos estejam mesmo… 
(…) Virados para aquilo. (…) Eu vejo pela minha filha, por exemplo, eu nunca… pronto, 
eu nunca lhe ensinei nada porque… é isso, tomara eu que me ensinem a mim… (…) E 
nunca fez curso nenhum e ela manobra ali aquilo parece que andou aí a fazer não sei 
quantos cursos. (risos) (…) Tem 14 anos e é assim desde início. Punha o computador nas 
mãos e faz e tira e põe. E é isso. (…) E eu vejo os pequenitos e vejo… (…) Com um grande 
à vontade (P34 - F(56) - 2(31,14) - AML - LN - C - (+)) 

A que se deve, em seu entender, essa superioridade notável? Invocam-se dois grandes 

conjuntos de argumentos: por um lado, aqueles que acentuam a importância dos 

ambientes e contextos envolventes em que nascem e crescem (de fortíssimo cunho 
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tecnológico), traços das suas condições de vida (tempo disponível) nas sociedades 

contemporâneas; por outro, focam-se as aptidões naturais, universais das crianças, que 

se opõem às dos adultos – são “mais curiosas” e “abertas”, “não têm medo”, são tábua 

rasa que tudo “assimila com “facilidade” (“uma criança tem o disco duro está 

completamente virgem”).  

…a habilidade das crianças é construída… 
 
pelo ambiente familiar, pelos pais 
 

como os pais são muito utilizadores hoje em dia, as 
crianças já vêm com a intuição de…e com a pré-

disposição para a utilização daquele equipamento 
Porque são criados numa sociedade…a mim dá-me a sensação que eles já nascem 
ensinados…é estranho e eu vou-lhe dizer porquê. Não sei, eu considero que…há quem 
diga quando se canta, quando a mãe tem um bebé na barriga, uma criança na barriga e 
canta que a criança quando cresce gosta de música e eu considero que, como os país são 
muito utilizadores hoje em dia, as crianças já vêm com a intuição de…e com a pré-
disposição para a utilização daquele equipamento e apreendem muito mais 
rapidamente que um adulto (…) gosto muito de ler mas hoje é raro ver uma criança, um 
rapaz ou uma rapariga e elas quando lêem, normalmente lêem romances mesmo em 
adultas lêem mais romances, eu acho que isso é já intuitivo, é um sentido do ser humano, 
eram 6,aora há mais um….é o que eu acho (…) aqui há uns anos no início da Net 
apareceram os primeiros jogos que era o Doom e nós, todos nós jogamos aquilo nos 
momentos em que podíamos, não havia muito trabalho e ninguém nos questionava pior 
causa disso, quando precisávamos d trabalhar muito também trabalhávamos e eu 
lembro-me, o meu filho tinha 6 ou 7 anos e eu lembro-me de um dia ter levado o jogo 
para casa e ele numa tarde fez o jogo todo quando eu disse aos meus colegas, eles não 
acreditavam, eu levei-o lá e ele fez o jogo novamente, chegou ao um nível, ele teve a 
tarde toda depois quando foram lá vê-lo, era 3 ou 4 horas ele fez o jogo. Isto não é 
normal. Portanto, ele não é um génio nunca , foi sempre uma criança normal… (P1 - 
M(49) - 2(9;23) - AML - LN - B - (++)) 

         A educação começa em casa e tudo o resto começa em casa  
Determinadas crianças e jovens sim, outros nem tanto... Dependo do que os pais... os 
deixem avançar. Penso eu... A educação começa em casa e tudo o resto começa em casa, 
portanto... (p27 - F(39) - 1(11) - Viseu - LN - B - (+)) 

    Porque fui eu que ensinei o meu filho a trabalhar na internet 
Porque fui eu que ensinei o meu filho a trabalhar na internet. A fazer as pesquisas, ir 
buscar coisas, a jogar os joguinhos. Neste momento é ele que me está a ensinar a mim. 
Porque ele já consegue saber mais coisas do que eu. Já sabe aquelas coisas de sacar 
músicas, downloads de filmes e coisas que nos interessem. Nesse campo é ele que me 
explica como se faz. Também aprendeu sozinho, porque nunca teve formação de 
internet. Já navega com uma enorme facilidade. (P39 - F(37) - 1(14) - AMP - LN - C - (+)) 

eles têm muito mais facilidade de mexer 
do que nós adultos, nós era tudo manual 

Porque acho que eles logo desde pequeninos, tudo o que seja electrónica e essas coisas, 
eles têm muito mais facilidade de mexer do que nós adultos (…) Eles têm uma 
capacidade tão grande…ele só de ver mexer, logo sabe onde é que há de ir…e eu já não 
tinha essa capacidade….eu às vezes já tinha de estar muitas vezes a olhar para ver se 
estava realmente a fazer bem e eles não. Eles têm uma capacidade muito maior que a 
nossa. Porque eles já nasceram…eles já foram…nós nas, nós era tudo manual…(P5 - F 
(41) - 2(14;20) - AML - LN - D - (-)) 
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eles já cresceram nesse ambiente, eu não 
Porque eles já cresceram nesse ambiente, eu não, nem sequer existia quando eu tinha 
idade deles, era uma coisa longínqua (P8 - F(49) - 3(22,18,9) - AML - LS - B - (--)) 

agora eles já nascem com computador em casa e tudo, 
já começam a mexer de pequeninos mesmo 

Porque eles hoje parecem que já nascem ensinados, não é, e depois acho que eles têm 
muito mais facilidade em adquirir novas ideias, novas… pronto, nós fomos um bocado 
limitados quando crescemos, não tínhamos nada disto, agora estamos a aprender isto 
tudo assim de enxurrada, agora eles já nascem com computador em casa e tudo, já 
começam a mexer de pequeninos mesmo, aquilo para eles já (é comum)… (p26 - F (35) - 
2(14;11) - Viseu - LN - C - (+-)) 
 
Nascem naquele meio, nascem naquele ambiente e é mais fácil para elas. Para eles é…  
(P31 - M(37) - 2(11) - Viseu - LN - A - (+)) 

         Já nasceram com a internet, não é? 
As crianças e os jovens já nasceram com a internet, não é? No presente, muitos adultos 
ainda não sabem o que é, ou ainda estão a aprender (p45 - M(37) - 1(9) - Viseu - LN - B - 
(+)) 
 

…. pela escola, que lhes dá oportunidades e capacidades de aprendizagem 
 

     eles têm mais possibilidades de aprender do que nós 
Sei lá! Não sei, esta geração agora nova começam logo de miúdos a aprender a mexer 
nessas coisas e tudo, e acho que eles têm mais possibilidades de aprender do que nós, por 
exemplo, eu com 53 anos acho que já não tenho tanto aquela coisa…Aprendo, mas nunca 
deixo de saber mas tem sempre qualquer coisa cá dentro, não é? Mas há muita coisa que 
a gente esquece, e como eu digo, o suficiente para mim, escrever e ir ao correio, e isso 
tudo, se precisar de ir a um site fazer qualquer coisa, acho que para mim isso é o 
suficiente, mas eles podem sempre mais do que nós. (p19 - F(52) - 3(31,24,14) - AMP - LN 
- C - (+-)) 
 
têm computadores na escola desde muito cedo e acho muito bem que têm conhecimentos 
Porque aos 2 anos os meus filhos punham os vídeos no aparelho e punham a televisão a 
funcionar, e hoje abrem o computador com uma facilidade com que eu antes não estava 
alerta. Há muito mais, é mais facilitado, têm computadores na escola desde muito cedo e 
acho muito bem que têm conhecimentos mas acho que as coisas podem ser, se forem 
acompanhadas, bem melhor. (P12 - F(39) - 2(7,9) - AMP - LS - - (+)) 

…pela maior disponibilidade e tempo de que dispõem para treinar 

      para já têm muito mais tempo para estar ali no computador 
Quer dizer em parte eu penso que eles percebem demais, porque eles…para já têm muito 
mais tempo para estar ali no computador, não é e dispõe de mais…pronto, têm muito 
mais prática mesmo a teclar e tudo, têm mais disponibilidade, agora o adulto, se o 
trabalho dele for só mesmo aquilo, claro que o adulto sabe mais do que uma criança. (…) 
Eu por exemplo não percebo nada de blogs, não sei fazer um blog. (…) E eles aprendem a 
fazer isso tudo nessa disciplina. Porque desenvolve-os e conseguem ir acompanhando a 
evolução da tecnologia. (P4 - F(45) - 2(20,14) - AML - LN - C (+)) 

tem mais facilidade e capacidade de absorver a mensagem… (…) O tempo disponível 
também deles é maior. Para ter mais prática na questão. Concordo e não concordo. 
Porque quem fez o computador foi um adulto, não foi uma criança. (…) Depende do QI 
de cada um…. (p7 - M(40) - 1(14) - AML - LN - C - (+)) 

                 aqueles que perdem ali horas e horas num dia, três, quatro cinco horas por dia… 
agora para aqueles rapazes que estão na Net, esses claro que não há ninguém que os 
bata, ai isso não aqueles que perdem ali horas e horas num dia, três, quatro cinco horas 
por dia… (…) Os miúdos que gostam sim, sim, é esses que eu estou a dizer, ai esses 
passam-me a perna… (…) Não, isso não… Eles furam tudo, e bem se vê na América 
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aquilo que eles fazem, mexem nos bancos, conseguem arranjar mil e uma coisas e não 
tem formação nenhuma, são aqueles que vão a fundo, com as coisas, não é? (…) È um 
ponto fundamental, ele é tão pouco. (…) Você já viu?!  (p15 - M(45) - 2(16,7) - Viseu - LN - 
C (+)) 

Perdem mais tempo, exploram mais, uns com os outros trocam informações, muitas 
vezes(P38 - F(42) - 2(11,15) - AMP - LN - C - (+)) 

A habilidade das crianças é inata, típica da idade… 

…as crianças não têm medo  

     e nós temos aquele receio de estragar 
Provavelmente porque eles mexem no computador sem medo. Não querem saber...se 
estragar estragaram...eles querem aprender. E nós temos aquele receio de estragar. (p6 
- F(39) - 1 (9) - AML - LN - D - (-)) 

            eles arriscam muito mais 
que não é perceberem mais, penso que eles nasceram com o computador, não é? E desde 
pequenos sabem mexer em tudo e não têm medo, não têm receio, é como um brinquedo e 
conseguem perfeitamente fazer e nós não temos mais receio de estragar alguma coisa, 
de mexer e portanto penso que nós temos medo, eles não, eles arriscam muito mais e 
portanto é mais fácil para eles (F(46) - 2(11,11) - AMP - LS - B - (+)) 

        é mais difícil encontrar um jovem com medo de um computador do que um adulto 
há pessoas que têm um bocadinho de medo do computador, estão pouco à vontade e 
geralmente os jovens não têm esse problema, já começaram a aprender muito miúdos. 
Ou seja, é mais difícil encontrar um jovem com medo de um computador do que um 
adulto. (P20 - M(44) - 4(16,13,9,5) - AML - LS - (+)) 

a verdade é uma, nós temos que ser realistas e dizer a 
realidade, os miúdos são curiosos por natureza 

Sem margem de dúvidas, porque os miúdos não têm medo de estragar, a verdade é uma, 
nós temos que ser realistas e dizer a realidade, os miúdos são curiosos por natureza e 
não têm medo de estragar, os miúdos mexem, estragou paciência: “ Pai, olha, estragou, 
manda arranjar porque estragou-se…; “ Foste tu que mexeste…”; “ Pai, não mexi nada, 
estragou-se…”, pronto e nós, já temos aquilo, se eu fizer isto posso estragar. (…) Os 
miúdos são mais aventureiros, são… (…) Sim, sim, a curiosidade deles dá margem à 
aventura e eles sem margem para dúvidas conseguem-nos ultrapassar (P37 - F(50) - 
2(27,13) - AMP - LN - C - (+-)) 

…as crianças são muito mais abertas do que os adultos 
 

um adulto que já tem uma outra ideia formada 
e que tem uma formação totalmente diferente 

é nas camadas mais jovens que isto desperta mais interesse, não é? E são eles que estão 
mais abertos para estas novas tecnologias e para todo este fenómeno que é a Internet e a 
Informática. Portanto será mais fácil para eles absorver toda esta informação para eles 
que para um adulto que já tem uma outra ideia formada e que tem uma formação 
totalmente diferente (p11 - M(35) - 1(9) - AMP - LN - D - (+)) 

      são mais novos têm uma maior capacidade de captar, não é? 
? Mas talvez eles dediquem mais tempo ao computador do que nós adultos, hum … E 
como eles também são mais novos têm uma maior capacidade de captar, não é? O que 
devem aprender e captam, eu sei que eles captam… (p11 - M(35) - 1(9) - AMP - LN - D - 
(+)) 

         A abertura para o conhecimento e a facilidade de aquisição 
A abertura para o conhecimento e a facilidade de aquisição de competências de 
utilização de diversas aplicações que existem hoje em dia, por parte das crianças é 
notável. (P14 - M(46) - 2(11,9) - AMP - LS - B - (++)) 
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…as crianças são mais curiosas, investigam e exploram mais 

Os miúdos são mais curiosos. Também às vezes tem mais tempo para estar na internet, 
não é? (P25 - F(37) - 1(14) - AMP - LN - A - (+)) 

Eu acho que os miúdos descobrem tudo… (…) Eu acho que sim. São mais…investigam 
mais. Estão mais…por exemplo, nós vemos na escola, quando… eu vejo nas aulas, 
quando tenho um problema nos computadores, os miúdos chegam lá e salvam-me aquilo 
tudo. (…) (P32 - M(49) - 1(11) - Viseu - LS - B - (+)) 

         não param quietos estão sempre a explorar 
Porque eles exploram melhor as ferramentas, não param quietos estão sempre a 
explorar para tentar chegar mais além (p49 - M(44) - 2(9,11) - AMP - LN - B - (++)) 

    Porque eles estão a reter mais informação, a qual nós já temos, não é? 
Tem maior percepção têm. Se calhar não a percebem mas têm uma sensibilidade muito 
apurada, concordo, vejo por eles… (…) Curiosidade, provavelmente. (…) Se calhar 
porque já tenho também alguma informação… Porque eles estão a reter mais 
informação, a qual nós já temos, não é? Já retivemos essa informação portanto a 
curiosidade já é menor, enquanto que ela provavelmente, mexer nos “botõezinhos” e ver 
onde é que aquilo leva e conseguir entender aquele meio, provavelmente é mais aliciante 
(P43 - F(34) - 2(9,10) - AMP - LS - A - (+)) 

…as crianças têm mais facilidade em captar, perceber 
 

qualquer pessoa jovem tem mais facilidade de 
perceber qualquer equipamento técnico 

qualquer pessoa jovem tem mais facilidade de perceber qualquer equipamento técnico, 
facilmente conseguem encontrar melhores soluções do que os adultos, portanto e na 
internet também. Eles facilmente, têm mais rapidez na execução, com isso concordo 
perfeitamente. (P16 - M(45) - 2(14,8) - Viseu - LS - B - (+)) 

      têm uma maior capacidade de captar, não é? 
? Mas talvez eles dediquem mais tempo ao computador do que nós adultos, hum … E 
como eles também são mais novos têm uma maior capacidade de captar, não é? O que 
devem aprender e captam, eu sei que eles captam… (p18 - M(32) - 2(11,1) - AMP - LN - C 
- (+)) 

       é mais fácil captarem o essencial das coisas 
De uma forma geral, é mais fácil captarem o essencial das coisas. Para eles é mais fácil. 
Nessa faceta concordo. Naturalmente num plano mais elaborado, não posso concordar. 
Pelo menos, o adulto deveria ter a obrigação de perceber melhor e, eventualmente, até 
mais rápido que a criança. Agora, a criança tem uma aprendizagem muito fácil. Ponha 
uma criança a aprender a esquiar pela primeira vez, comparado consigo não tem nada 
a ver. A aprendizagem para eles é sempre mais rápida, mais intuitiva. Nós quando 
vamos para uma coisa nova, já colocamos obstáculos a nós mesmos (p48 - M(40) - 
2(9,2) - AMP - LS - B - (+)) 

                                          a capacidade de assimilação que eles têm é muito superior à nossa 
porque a capacidade de assimilação que eles têm é muito superior á nossa, se calhar 
quando nós tínhamos 9 anos tínhamos as mesmas capacidades que eles agora, aquela 
cabecinha está fresca, está ali pronta a processar aquela informação toda (P44 - F(30) - 
2(9) - AML - LN - C - (+)) 

…as crianças são tábua rasa 

Uma criança tem o disco duro está completamente virgem, (P30 - M(39) - 2(11,4) - AML 
- LN - C - (+)) 

está iniciando a formação dela, o cérebro dela e o sentido dela está mais apto de 
assimilar mais informação do que uma pessoa de 30 ou 40 anos.(…) Porque na idade 
que ela está o cérebro dela está mais apto. (P46 - M(44) - 2(7,16) - AMP - LN - B - (+)) 
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Nestes testemunhos adultos cruzam-se, afinal, representações sobre a infância que 

circulam no discurso de senso comum: ora aquelas que sugerem que as crianças são um 

produto do tempo e do contexto em que crescem; ora aquelas que as retratam como 

uma categoria de idade biológica com propriedades universais, naturalmente distintas 

das dos adultos. 

1.3. Tempos de uso 

1.3.1.Os ritmos da semana 

As crianças, quase sem excepção, referem rotinas, horários (chegada a casa da escola, 

do ATL, hora do jantar, banho, tempo de estudo, hora de ir dormir) no seu dia a dia. A 

sua vida está organizada em momentos relativamente previsíveis, tanto durante a 

semana como aos fins de semana. Os usos do computador ocupam um tempo específico 

nessa ordem quotidiana dos ritmos de vida infantil. Quando não estão na escola, as 

crianças ficam dentro de portas, fora do espaço da rua, sendo relevante a quantidade de 

tempo passada em casa e, portanto, as oportunidades para usar o computador e a 

internet. O seu treino em gerir o tempo livre parece exercitar-se desde as idades mais 

baixas. 

Eis exemplos dessa gestão de um tempo compartimentado entre actividades de âmbito 

escolar e outras: 

 
Ao fim da tarde, 7 horas, porque eu venho para cá para o centro sempre à tarde. De 
manhã estou na escola. À tarde, alguns dias estou na escola, como hoje, que é segunda e 
sexta, estou na escola à tarde até esta hora, depois venho para aqui e depois vou para 
casa, e só quando chego a casa é que faço a pasta, tomo banho e depois é que vou um 
bocadinho antes do jantar e volto ao computador depois do jantar, um bocado mais. (…) 
Para aí uma hora e meia, cerca disso. Uma hora e meia, uma hora e vinte. (c134 - 6 - 
AMP - LN - M – B) 
 
Sim, ao fim de semana uso mais para jogos e assim, durante a semana é mais para 
estudo, para pesquisas da escola, para estudar até matéria que não entendo bem, isso é 
mais durante a semana, durante a semana não costumo jogar.(..) Depende, por exemplo 
hoje vou chegar por volta das sete horas, se calhar uso um pouco até para estudar 
matéria de hoje.(..) O tempo? Por dia, às vezes depende, mas nem chega a uma hora. É 
só mesmo para pesquisar matéria, depois imprimo e já está. Estudo dali da impressão. 
(…)Abro o email, mas eu normalmente não falo à tarde, só quando estou a tarde toda 
em casa, tenho a tarde livre aí é que eu vou para o Messenger, mas assim não, vou só 
ver os emails que eu tenho. (C43 - 9 - G Vasco - M – LN – D)  

 
Pensando especificamente na internet e nos dias da semana, encontramos 

tendencialmente dois padrões típicos de uso nas crianças da amostra. O primeiro 

encontra-se sobretudo entre as crianças mais novas, nomeadamente as que frequentam 

o 4º ano de escolaridade. Trata-se de um uso esporádico ou por períodos curtos (30 

minutos, 1h, 1h 30), bem definidos no tempo e inseridos em rotinas diárias, tendo como 

propósito actividades educativas.  Para muitas destas crianças não chega a ser uma 
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actividade entusiasmante - “posso ficar mais, mas aborrece”. Usam quando a 

professora manda (“quando a professora pede para eu usar alguma coisa”). E há dias 

em que não vão à internet: só “quando tiver tempo”,  “não uso muito”. Primeiro estão, 

de resto, os deveres, os trabalhos da escola. 

…usos  esporádicos, tempos curtos, objectivos educativos 
 

30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia. (…) Posso ficar mais, mas aborrece. (C2 - 4 - Barreiro 
- M – LN – D) 

Quando saio da escola, à tarde. (…) Não uso muito. Só uso nos dias de semana. (…) 
Quando a professora pede para eu usar alguma coisa, para ir pesquisar a internet. (…) 
Eu fico até o Magalhães acabar a bateria. Então mas isso é quanto tempo? Uma hora. 
(C3 - 4 - Barreiro - M - LN – D) 

Eu raramente… uso o computador, só quando me apetece jogar e …quando a minha 
professora pede para fazer pesquisas eu vou para lá. (C9 - 4  - Barreiro – F – LN – D) 

É mais ao fim da tarde. (…) Normalmente duas vezes por dia. (…) É, se calhar, depois do 
lanche ou é à noite. (…) Não fico assim muito tempo, meia hora (C53 – 4 - NS Rosário – 
F - LN – A) 

Normalmente é à tarde, depois das aulas. (…) Ao fim do dia. (…) Só às sextas, sábados, 
domingos, quartas e segundas. (C88 - 6 - NS Rosário - F - LS – A) 

Só quando tenho trabalhos para fazer de algumas disciplinas. E pronto. E no fim-de-
semana já vou um bocado para os jogos. (…) Antes [do jantar]. (C89 - 6 - NS Rosário - F 
- LN – A) 

À tarde. Por volta das 18h. (…) Sei lá, por volta de meia hora e depois vem o meu irmão 
jogar. (C122 - 4 - AMP - M – LN) 

Meia hora, mais ou menos. (…) Eh… Quando estou a fazer por exemplo um… trabalho 
para a escola (C121 - 6 - AMP - F - LS – B) 

Depois do ATL, quando chego a casa, antes de jantar. Às vezes também uso aos sábados. 
(…) Dez minutos. Porque as coisas onde vou não são bem o que eu pensava que eram. 
(C148 - 4º - AMP - M - LN – C) 

Quase todos [os dias]. (…) Para aí quinze minutos (c29 – 4 - NS do Rosário – M – LS – 
A) 

Durante a semana não utilizo muito, utilizo mais ao fim de semana, quando a 
professora manda fazer trabalhos vou à internet pesquisar e às vezes a sites do Disney 
channel e isso na televisão e vou lá fazer jogos. (c71 - 4 - Oeiras - F – LN – B) 

E depois há horas para jantar, temos de desligar o computador, e há horas para rezar e 
temos de desligar o computador e a partir de jantarmos já não ligamos mais o 
computador. (c72 - 4 - Oeiras – F – LS – B) 

Não, não costumo ir todos os dias. (…) É assim: eu costumo chegar tarde a casa. Ás 
vezes tenho tempo para ir… ás vezes é para jogar, outras vezes é mesmo para estudar e 
outras vezes nem sequer vou e nem sequer ligo. (C127 - 6 - GILCO -F - LN – C) 

Não mas eu nunca costumo ficar muito. Também devemos fazer outras coisas sem estar 
sempre na net. Eu normalmente só vou lá para fazer trabalhos. Durante a semana não 
tenho muito tempo. Tenho actividades extra-curriculares e então…. Vou ao Messenger, 
depois às vezes…só nas férias, é quando tenho mais tempo, vou jogar jogos no 
computador. C21 - 6 - C Moderno – F – LS – B) 
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É assim, eu não ando sempre pegado ao computador. Mas normalmente é mais lá para 
o fim da tarde. (…) Ou de manhã, também. Depois das aulas (C68 - 6 - Perafita – M – LS 
– A) 

Vou à internet quando tenho que fazer trabalhos para a escola ou procurar imagens. 
(…) Não, só quando tenho trabalhos. (C140 - 4 - O Frades - F - LS – B) 

…a hierarquia das prioridades: primeiro “faço os deveres” 

Primeiro faço os trabalhos de casa. Se não houver trabalhos de casa vou logo pró 
computador porque eu…se for a uma sexta feira tenho o dia todo livre, se não for…ah… 
tenho sempre actividades (C9 - 4  - Barreiro – F – LN – D) 

Faço os deveres e às vezes, se tiver tempo vou ao computador. (…) 
Às vezes é antes e depois. Se for antes, continuo depois do jantar. Se não… é só …depois 
do jantar. (C28 – 4 - Perafita – F – LN – C) 

Tomava banho, fazia os deveres, depois ia para o computador do meu irmão. (…) Até às 
sete, sete e meia. (C37 - 4 – Perafita - M – LN – C)  

todos os dias é para vir à escola, não para estarmos sempre na internet e durante o fim-
de-semana temos mais tempo e não há imposições. (C44 - 4 - O Frades - M – LN – A) 

Vou mais quando acabo de estudar. (…) Chego a casa, ponho-me a… a… tiro os livros da 
escola, vejo o que eu dei e depois a vou um bocadinho para o computador. (C12 - 6  - 
Barreiro – f – LN – D) 

Depois chego a casa e às vezes costumo ir para o computador quando já fiz os trabalhos. 
(…) Não. Às vezes tenho de estudar e pronto já não faço.(C100 - 6 - O Frades - F - LS – C) 

Eu costumo fazer muitos trabalhos de casa, principalmente de inglês no computador. E 
quando chego a casa vou ao computador faço os trabalhos de casa que tenho a fazer no 
computador. Faço os que não tenho também, que tenho de fazer à mão. E às vezes, 
pronto vou ao Messenger, vou ao Hi5 para ver se tenho alguma mensagem, vou ao 
Hotmail e ao Facebook para ver. (C74 - 6  - Conde Oeiras - F – LS – B) 

não tenho um tempo certo mas... por volta de 45 minutos. (…) Às vezes, só depois dos 
trabalhos e de estudar mas depois os meus pais deixam-me ficar lá um bocado de tempo. 
(63 - 6  - Colégio Moderno – M – LS – B) 

Quanto ao segundo padrão, ele abrange sobretudo as crianças mais velhas e do 9º 

ano de escolaridade. O uso entre elas é muito intensivo (“quando calha”, “quando não 

tenho aulas estou sempre na internet”), estão na internet por períodos longos, os 

pretextos são primeiro educativos (“despachar os trabalhos”) mas depois, sobretudo, de 

entretenimento (jogos, Youtube) e comunicacionais (Messenger e facebook). Aparecem 

nos discursos expressões reveladoras como ser “viciado” na internet, ficar a “arder os 

olhos”, estar na internet “até ficar cheia”, bem como a dicotomia entre “o tempo de 

brincadeira” e “o tempo de trabalhar” 

         Tenho um horário 
Sempre, normalmente é durante a semana e aos fins de semanas, á tarde e à noite. 
Tenho um horário quando chego a casa por volta das 13h30 o meu computador desliga 
às 19h00, quando chego às 16 ou por volta das 17h00, fico até às 21h30 e durante os 
fins-de-semana posso ficar até às 22h30. (C6 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 
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Eu passo a vida no computador 
Á tarde e à noite, de manhã tenho aulas. Eu tenho horários, os meus pais sabem que eu 
passo a vida no computador. Até às 22h30 posso ir, depois das 22h30, depois de fazer as 
coisas todas da escola posso ir. No fim-de-semana, se formos sair, claro que não, mas 
quando passo os fins-de-semana em casa, passo grande parte do tempo no computador 
ou a ver T.V ou a fazer outras coisas(…).à noite. (…) Antes de jantar e depois vou um 
bocadinho depois de jantar, como eu não costumo jantar muito tarde. (…) Depende, se 
for em tempo de aulas costumo ficar... não vou mais do que 3, 4horas, mas se for 
quando estou de férias fico um dia inteiro, mas faço pausas. (C7 - 9 - Barreiro - F - LN – 
D) 

Depende 
Ao final do dia [durante a semana] (…) Depende de quando preciso muito de fazer os 
trabalhos, chego a ficar 2/3 horas. (C16 - 9  - Barreiro - M  – LN – D) 

   Quando calha 
Quando calha…(…) De manhã, à tarde, umas tenho escola umas vezes outras não e à 
noite. (…) A falar, a ouvir música. (…) 2, 3 horas. (C84 - 6 - Perafita - F - LN – D) 

Quando não tenho aulas, estou sempre na internet. No youtube, tenho muitas contas no 
youtube, tenho da minha banda, tenho muitas contas. Estou sempre a ir à Net, participo 
em concursos, coisas assim. (…) Ao fim de semana, costumo usar muito, há semana 
tenho sempre um certo limite por causa das aulas, tenho que me concentrar e 
fazer…como é que se chama!? Uma certa sessão de estudo. (…) O tempo da brincadeira e 
o tempo do trabalho. (…) Eu!? Depende… à tarde se não houver aulas, mais ou menos 
duas horas, ao fim de semana costumo usar de manhã 1 hora. É o tempo limite porque 
depois tenho que estudar logo de manhã. À tarde tenho catequese mas fico sempre 45 
minutos e à noite não uso, porque tenho escuteiros logo no dia a seguir de manhã. 
Domingo tenho aquela sessão de estudo e uso um bocado a internet para saber melhor, 
para compreender com mais facilidade as coisas. (C114 - 6 - Perafita - M - LN – C) 

Oh se estiver em casa é quase todo o dia (sorrisos) (…) Mais á noite  
(…) Depende também dos dias porque eu utilizo a internet não é para ver sites é mesmo 
pelo por jogo(…) Pois eu jogo um jogo eu jogo o Counterstrike (…) Às vezes pernde-se 
nas horas aquilo é viciante. (C143 - 9 - AMP - M - LN – C) 

É assim… de manhã tenho informática na escola portanto é de manhã depois à tarde no 
ATL de vez em quando e à noite, em casa (…) Depende. Porque é assim, eu gosto muito do 
hi5 e de ouvir musica e quando tenho trabalhos da escola perco-me porque estou a fazer o 
trabalho, porque estou no hi5… por isso estou muito tempo (c159 - 9º - AMP - F - LN – D) 

(…) Tenho que fazer algumas pausas, para comer e isso tudo. (…) Para não começar a 
arder os olhos… (…) Tenho às vezes que levantar porque para ir comer, às vezes até 
vou… Desligo um bocadinho o computador e vou para a sala ver televisão (C40 - 6 - 
Grão Vasco - M – LN – D) 

Entre as crianças mais velhas adquirem visibilidade diferenças digitais que se prendem 

ao seu meio familiar de origem. As crianças provenientes de famílias mais escolarizadas 

utilizam uma linguagem mais minuciosa, detalhada e rigorosa para descrever as suas 

actividades online; revelam uma consciência mais apurada dos riscos de adição  (“estar 

muito tempo não faz muito bem”); têm mais actividades extra-curriculares 

(desportivas, artísticas) que se oferecem como alternativa e lhes retiram tempo para a 

internet; a prioridade escolar, o empenho no sucesso mantêm-se muito acentuados e 

condicionam o uso do computador; os pais regulam não só o tempo de estar na 

internet, mas procuram supervisionar a natureza da sua utilização. Eis alguns 

exemplos: 
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…ter consciência de que se deve variar 

Posso, quer dizer, depois à noite a certa hora tenho que ir dormir, por isso, ás vezes a 
minha mãe diz que acha que estou hà muito tempo na internet, que era melhor eu sair, 
fazer outra coisa. (C34 - 6 - C Moderno - F – LS – B) 

Também devemos fazer outras coisas sem estar sempre na net. (C21 - 6 - C Moderno – F 
– LS – B) 

…não ter tempo por ter outras actividades (“treinos”), porque há controlo dos pais 

À semana não posso porque, normalmente não posso nem quero, porque há dias que eu 
chego às onze a casa, é só tomar banho e dormir. Porque eu janto em casa dos meus 
avós. (c32 - 9  - NS do Rosário - M – LN – A) 

Não. Noite, no período das aulas, a minha mãe não deixa ficar até tarde. (…) Hã…não. 
No período de aulas, à semana, não posso ir à internet, só se tiver trabalhos para fazer 
nas tardes livres. À noite não posso ir. (C119 - 9 - AMP - F - LS – B)  

… um uso regrado e condicionado à prioridade escolar (“depende dos testes”), 
uma navegação com objectivos  

Às vezes, eu...quando há uma semana em que não tenho testes....naquela hora não me 
está mesmo a apetecer estudar eu costumo abrir uma páginas de jogos.....Mas eu 
costumo abrir uma página de jogos....onde há muitos jogos de....Eu gosto de 
desenhar...então eles costumam ter lá alguns desenhos, alguns jogos de desenho ou de 
moda e gosto. (C23 - 9 - C Moderno - F – LS – B) 

Geralmente à noite, mas não é assim muito tarde. (…) Geralmente é depois de jantar, 
porque eu geralmente utilizo a tarde para estudar, só sobra mesmo meia hora, uma 
hora. (C24 - 9 - C Moderno - F - LS – C) 

Quase nunca, normalmente é só para fazer os trabalhos, eu raramente vou lá para 
procurar coisas mesmo por lazer, às vezes porque quero um livro e não sei onde é que há 
á venda ou essas coisas, ou sobre um filme, mas normalmente é só para trabalhos e a 
minha irmã também e a minha irmã também (…) não, uma vez por semana no máximo 
(…) sim, uma vez por semana é nos fins-de-semana (…) raramente mesmo, só de for 
uma coisa assim muito esporádica. (C64 – 9º ano – Colégio Moderno – F- LS – B) 

Durante a semana, normalmente não a uso, excepto se tiver às vezes a ouvir música, em 
que não tenho aqueles programas que também não interessa… então… (…) Não tenho os 
Mp3 e essas coisas, por isso é só mesmo para ouvir música enquanto estou a trabalhar! 
E então quando estou, desculpa a expressão, auto-formar, porque eu sou uma pessoa 
que gosta de ir à internet para se auto-formar, não perder tempo. (C66 - 9  - Colégio 
Moderno - M – LS – B) 

Quando tenho tempo livre, às vezes quando me sobra tempo, quando preciso de 
trabalhar para trabalhos tipo área projecto, da gripe A e preciso passar para o 
computador e… que eu me lembre, mais nada. (…) De tarde. (…) Sim, só que depende… 
por exemplo, hoje eu tenho tempo livre á tarde, amanha tenho tempo livre de manhã 
portanto, é variável… É quando me sobra tempo, pode ser de manhã ou de tarde (…) 
Sim, também às vezes mas ao fim de semana muitas vezes não estou em casa… ou estou 
em casa dos meus avós ou fui passear. (C49 - 6 - Perafita - F - LS – B) 

Depende, às vezes uma hora, outras vezes menos. Depende dos testes… (C117 - 9 - Oeiras 
- M - LS – B) 

1.3.2. O fim de semana 

No fim de semana as actividades da criança na internet são condicionadas pelos 

passeios com a família, pela frequência de outras actividades fora de casa (desportivas, 
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“escuteiros”, “catequese”). Em famílias recompostas, o acesso à internet pode ser 

condicionado pelo facto de a criança ir passar o fim de semana a casa do progenitor não 

co-residente, e aí pode haver outros “irmãos” com quem tem de se partilhar 

equipamentos. Estando por perto aos fins de semana, os pais podem exercer uma 

vigilância mais próxima e zelar pelo cumprimento de regras. Por estes vários motivos, 

muitas crianças da amostra estão menos tempo na internet ao fim de semana do que 

nos dias de semana: 

vamos sair, vamos ao parque ou vamos 
a algum sítio em especial… não uso muito! 

Às vezes, uso um bocadinho mais, quando tou mesmo no computador, fico lá um 
bocadinho mais tempo, a fazer uns jogos, e às vezes vamos sair, vamos ao parque ou 
vamos a algum sítio em especial… não uso muito! (C5 - 6 - Barreiro - M - LN – C) 

           estão lá os filhos do meu padrasto 
Há fins-de-semana que estão lá os filhos do meu padrasto. Pronto... e por causa disso ao 
Sábado costumo estar um bocadinho menos porque o meu irmão está... gosta de estar 
com ele na Internet com um jogo... (C27 - 4 - Perafita - F – LN – C) 

                     catequese 
Quando chego da catequese, não. Não vou. Ao Sábado não vou. (C38 - 4 - Perafita - M – 
LN – D 

tenho escuteiros 
O fim-de-semana não, porque tenho escuteiros. (C76 - 6  - Oeiras – F – LN – B) 

De vez em quando, às vezes ao sábado ou mesmo até ao domingo, mais ou menos meia 
hora no máximo. (…) normalmente, é assim a minha mãe tem uma pen de internet ela 
tira-me, só ela sabe a password, mais ninguém sabe, eu peço-lhe a pen, ela mete no 
computador põe a password e eu passo mais ou menos meia hora, uma hora (C50 - 9 - 
Perafita - F - LN - LN – D) 

       o meu pai também não me deixa estar muito tempo 
Ao fim de semana? Quando não tenho que estudar passo o fim-de-semana no 
computador. (…) Todo não! Por exemplo, duas horas no Sábado, duas horas no 
Domingo… o meu pai também não me deixa estar muito tempo (C60 - 9 - Perafita - F – 
LN – D) 

porque tenho de sair, e depois tenho lá os meus primos 
Ao domingo não, porque tenho de sair, e depois tenho lá os meus primos e não tenho 
capacidade de utilizar a Internet. (c132 - 4 - AMP - F - LN – C) 

No Domingo vou passear 
Ao fim de semana é que eu mexo. As 15h30 acaba a catequese e eu mexo no computador 
até às 20h ou então na Playstation. No sábado à tarde aproveitas para brincar um 
bocadinho no computador? Sim(…) No Domingo vou passear. (C149 - 4 - AMP - M - LN 
– C) 
 
Não. É praticamente igual  [Ao sábado] não porque costumo praticar desporto(…) 
[quando volto] se não tiver mais nada para fazer fico lá o resto dia (C115 - 9 - AMP - M - 
LN – D) 

Ao fim de semana acho que estou para aí dez minutos. (…) Às vezes depois do almoço.  
(c29 – 4 - NS do Rosário – M – LS – A) 

Ao fim de semana...só leio a história do dia. Não vou ao Rosário virtual. 
E tirando o Rosário virtual, não visitas outros sites ou até joguinhos? O meu pai não me 
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deixa jogar no computador, nas teclas, porque estraga-se. (c87 - 4 - NS Rosário - M - LN 
– A) 

vou sempre brincar na minha quinta 
Ao fim de semana, faço sempre primeiro os trabalhos de casa e...mas quando tenho 
tempo vou sempre brincar na minha quinta...porque em Lisboa não tenho quinta (C21 - 
6 - C Moderno – F – LS – B) 

Normalmente costumo sair e isso tudo 
É assim: eu durante o fim-de-semana utilizo menos vezes. Normalmente costumo sair e 
isso tudo. Por isso, normalmente utilizo à noite… (C68 - 6 - Perafita – M – LS – A) 

               saio com o meu pai e vamos passear  
Escassos dias [ao fim-de-semana]. Normalmente não, porque saio com o meu pai e 
vamos passear. (…) Aos domingos é o dia que uso a internet. (…) De tarde. (C54 - 6 - NS 
Rosário – M – LS – A) 

  eu tenho treinos 
É mais à tarde, principalmente a partir do fim da tarde e depois de jantar. (…) Um dia 
normal… depende dos dias…porque é assim… eu tenho treinos e antes vou para o centro 
de recursos e fico sempre um bocado no computador e depois não estou mais, por isso, 
em média uma hora e meia… (C55 - 9 - NS Rosário - F - LS – A) (repetido pp. 39) 

            Vamos ao cinema... e vamos às compras, por 
isso não costumo estar muito em casa 

Ao fim de semana uso mais tempo. Aí até me deitar! (…) Sim [depois de jantar]. 
Também é tarde, porque eu ao fim de semana saio muito com as minhas amigas. Vamos 
ao cinema... e vamos às compras, por isso não costumo estar muito em casa. (C91 - 9 - 
NS Rosário - F - LS – B) 

          gosto mais de brincar com os meus irmãos 
Mas é poucas vezes porque no fim-de-semana gosto mais de brincar com os meus 
irmãos. (c72 - 4  – Oeiras – F – LS – B) 

Para muitas crianças o empenho escolar, o estudo mantêm-se pelo fim-de-semana 
dentro: 

É por volta de uma hora, meia hora. Só quando tenho mais trabalhos ou relatórios para 
fazer sou capaz de demorar um bocadinho mais tempo. Nos fins-de-semana é diferente, 
hum. (…) É duas horas por dia, já é mais descanso, não temos a pressão tanto de 
estudar, temos de estudar uma hora pelo menos todos os dias da semana, no fim-de-
semana já estudo duas horas por dia, mas normalmente se houver testes na próxima 
semana estudo mais um bocadinho mas basicamente são duas horas por dia. (C24 - 9 - 
C Moderno - F - LS – C) 

Pouco. Eu pouco estou ou estou mais ao Domingo… Sábado é quando não tenho mesmo 
nada para fazer e vou para o computador ver hi5 e isso. Vou ver uns sites… sites para a 
escola para fazer alguns trabalhos ou assim…(…) Mais à tarde. (…) Sim, sim, na hora do 
lanche. (…) Por exemplo, no Sábado quando não tenho nada para fazer, é para o 
computador que eu vou, por exemplo agora no natal… Como é época natalícia não vou 
muito porque a minha mãe precisa de fazer as compras e isso e eu… Poucas vezes estou, 
mas ao Domingo principalmente costumo estar. (C139 - 9 - NS Rosário - F - LN – A) 

Normalmente só aos fins-de-semana porque… a não ser que eu tenha de estudar para 
testes, porque durante a semana nunca tenho muito tempo. (…) À tarde, depois de 
almoçar, mais ou menos. (…) Depende. Às vezes, em trabalhos é o tempo que for preciso 
para fazer o trabalho. Mas às vezes nos jogos uma hora, uma hora e meia (c107 - 6 - G 
Vasco - F - LS – B) 

Há porém crianças que passam o “tempo todo” do fim de semana na internet: Eu tenho 

o hábito acordar lá por volta das 7. (…) Lá para as 7.10 já estou a ligar o computador. 
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Para ai umas 6 horas. 6 horas. (…) De manhã, à tarde e à noite. (…) Ao Domingo só de 
manhã, porque eu depois à tarde tenho outras coisas para fazer. (…) Eu tenho o hábito 
acordar lá por volta das 7. (…) Lá para as 7.10 já estou a ligar o computador. (C105 - 9 - 
O Frades - M - LN – B) 

Ao fim de semana é muito mais tempo. (…) Não sei… À noite e tudo… Para aí uma 9 ou 
10, à vontade… (C129 - 9 - AMP - M - LN – C) 

Ao fim-de-semana] É mais ao contrário, nos fins-de-semana é que costumo ir, aos dias 
de semana não (c154 - 9 - AML - F - LN – C) 

Vou, todo o dia. (…) A minha mãe não me deixa estar todo o dia no computador. (…) [Ao 
domingo] Levanto-me à hora que acordar e depois vou para o computador. (C145 - 6 - 
AMP - F - LN – C) 

Passa para mais do dobro, nunca chego a passar uma tarde inteira, é um exagero, não 
há essa necessidade, mas chego a passar umas 5 horas, mais de manhã ao fim de 
semana, à noite tento não usar… (C56 - 9  - NS Rosário - M – LS – A) 

Mais ao fim-de-semana. (…) Às horas…depois do almoço e à noite. (…) Depende. Às 
vezes chega a duas horas. Depois há as vezes que estou no MSN e depois fico mais 
tempo. (C98 - 9 - G Vasco - M - LS – A) 

Há uma certa divisão do trabalho entre a semana e o  fim de semana, também no 

mundo virtual: o trabalho escolar durante a semana (que se arrasta para os mais 

aplicados para os fins de semana) e mais actividades sociais, comunicativas e de lazer 

durante o fim de semana. 

Ao fim de semana é mais para ir ao mail, mensagens. 1 hora mais ou menos. (…) Não, 
como já não há trabalhos, é só para ouvir música, ir ao mail. (C16 - 9  - Barreiro – M – 
LN – D) 

Sim, ao fim de semana uso mais para jogos e assim, durante a semana é mais para 
estudo, para pesquisas da escola, para estudar até matéria que não entendo bem, isso é 
mais durante a semana, durante a semana não costumo jogar. (C43 - 9 - G Vasco - M – 
LN – D) (repetido pp 48) 

Nos fins-de-semana são aqueles dias em que dá para falar com os amigos… (…) Para aí 
mais duas horas. (…) Às vezes quando eu preciso de combinar alguma coisa com amigos 
é de manhã. (…) Mas costumo estar à tarde quando não tenho nada… (C116 - 9 - Oeiras - 
M - LN – C) 

Agora vou quase todos os sábados para a casa do meu primo e aí vamos à internet. 
(C148 - 4º - AMP - M - LN – C) 

 
1.3.3. As férias 

Nas férias, há um uso da internet muito diferente do do fim de semana: é menos 

intenso para a maior parte das crianças. Percebe-se uma quebra porque as crianças 

saem de casa – para a praia, para casas de familiares, casa de férias, vão acampar, 

brincar com primos. E “adoram” a rua,  a praia, o ar livre. Temos de aproveitar a rua 

nas férias, estamos sempre fechados dentro de casa (cr71). 

Nos seus discursos, o computador é associado ao sedentarismo, enquanto as férias 

sugerem mobilidade e itinerância. 
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        Porque vou para uma casa de férias 
uso menos porque vou para uma casa de férias e assim lá… lá apanho a internet, mas 
minha tia está sempre a usar por causa dos trabalhos da escola e depois uma parte 
estou lá na casa e outra parte vou acampar. Por isso logo aí não… não dá. (C11 - 6  - 
Barreiro – F – LS – B) 

Nunca tenho computador 
Não, porque durante as férias nunca tenho computador… (C14 - 6 – Barreiro - F – LN – 
D) 

Uma casa no Alentejo 
Sim, de férias costumo levar. Os meus avós têm uma casa no Alentejo, então quando vou 
para lá, não ligo muito o computador, não ligo muito ao computador, é mais para 
descansar e isso. (C7 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

Vou para a praia 
Nas férias é assim, nas férias de verão eu não costumo usar a internet, porque vou para 
a praia e isso, chego ao fim do dia e não me apetece. (…) No Natal às vezes para 
pesquisar, como costume, e nas férias pronto, costuma ser assim. (C35 - 6 - C Moderno - 
F - LS – B) 

Como vou viajar 
Nas férias não é tanto. Porque...como vou viajar, como vamos de manhã para a praia e 
à tarde costumo ir passear nos sítios para onde vou de férias, porque eu tenho várias 
casas...não uso tanto. Só às vezes quando tenho tempos mortos ou quando estou em casa 
uma semana. (C23 - 9 - C Moderno - F – LS – B) 

Nas férias como vou para outro sítio, não há computador. (C53 – 4 - NS Rosário – F - 
LN – A) 

É mais na praia 
Na altura das férias não vou muito! É mais na praia... (…) Uso... mas nas férias de 
Verão não uso muito. Porque vou mais à praia, está bom tempo... (…) Para aí uma hora 
por semana. (…) Mas tipo assim... nas férias de Natal uso mais tempo, porque está mais 
frio. (…) Não… para aí de três em três dias... (C91 - 9 - NS Rosário - F - LS – B) 

    Nunca estou em casa 
Nas férias dificilmente vou porque normalmente nunca estou em casa. (C92 - 9 - NS 
Rosário - M - LS – A) 

Gosto mais de ir à praia 
pouco porque eu gosto mais de ir a praia. (…) Também [à noite], vou para a Internet 
(C37 - 4 – Perafita - M – LN – C) 

Naquele mês nunca uso 
De férias tenho um mês de praia e por isso naquele mês não uso nunca. Depois tenho… 
uso todos os dias. (C58 - 6 - Perafita - F - LN – D) 

Porque é praia, é férias 
Nas férias escolares não há computador para ninguém. (…) Não, porque é praia, 
férias…(…) Não, não sei acho que não porque a festa é festa e quem liga o computador 
aquela alegria, o momento não existe sequer… (C60 - 9 - Perafita - F – LN – D) 

     Com os meus primos prefiro brincar 
Durante as férias às vezes quando não tenho nada para fazer costumo ir ao computador 
(…) não faço a mínima ideia [do tempo] (…) depende se estou com a minha família, com 
os meus primos prefiro brincar, mas se estou sozinha com os meus pais ou com a minha 
avó eu costumo ir para o computador ou fazer jogos ou assim, não gosto muito de ir 
para o computador nas férias (c94 - 6 - G Vasco - F - LN – C) 

 
 
 



 

 56 

Somos muitas crianças e entretemo-nos 
Não, não costumo levar o computador, como às vezes vou com os meus primos e com os 
amigos da minha mãe, somos muitas crianças e entretemo-nos, vamos andar de 
bicicleta e fazer jogos e isso. (…) (c71 - 4 - Oeiras - F – LN – B) 

         Também vamos fazer várias coisas 
Nas férias grandes é 5 minutos por dia, porque depois também vamos fazer várias 
coisas nas férias. (C142- 4 - G Vasco - M - LN – B) 

Não tenho tempo 
Vamos passear [nas férias] e não tenho tempo de estar na internet. (C76 - 6  - Oeiras – F 
– LN – B) 

Vou sempre para a aldeia 
Não, eu ou vou sempre para a aldeia e lá não há computadores ou vou para os hotéis e 
isso... (…) Não. As férias são para brincar... Mas até o computador é uma brincadeira, 
não é? Sim, mas é uma brincadeira diferente. (c152 - 6 - AMP - M - LS – B) 

Contrariando esta tendência maioritária, há crianças que mantêm padrões de utilização 

muito intensiva da internet durante as férias: 

Não, durante as férias estou muito mais tempo na internet. (…) Durante o dia quase todo. 
(risos) (C81 - 9 -Oeiras - F – LS – B) 

Nas férias uso, claro! Mais tempo. (…) Muito, muito não, mas uso. (…) Mais um bocado 
do que o costume. (c132 - 4 - AMP - F - LN – C) 

 Ligo a televisão e fico na internet 
Nas férias algumas vezes vou trabalhar com a minha mãe e com o meu pai, ou então, 
fico sozinha em casa. (…) Aproveito [quando fico em casa]. Ligo a televisão e fico na 
internet. Fico mais tempo na internet do que na televisão porque ponho jogos divertidos 
em que estou a estrear e depois aquilo grava tudo, então quando eu quiser ir já sei onde 
é que é.(C136 - 4 - Francelos (AMP) - F - LN – D) 

Fora do período escolar. (…) A minha mãe deixa-me o tempo que eu quiser. (C141 - 4 - 
AMP - F - LN – A) 
 

1.4. Regras 

1. 4.1. Sim, não, depende 

A esmagadora maioria das crianças entrevistadas (80%) responde que existem regras 

em casa no que toca o acesso ou o uso da internet – sobre tempo de utilização (51%), 

sites visitados (47%) ou pessoas com quem se pode comunicar (30%) . Contudo, nem 

todas se referem a regras “explícitas”. Uma palavra-chave surge nos seus discursos: a 

“confiança” que os pais depositam nelas – “os meus pais confiam em mim, sabem que 

eu não vou assim fazer esse tipo de coisa”,  “eles confiam”, “sabem que eu não vou” (a 

sites impróprios, por exemplo). Uma outra representação nítida que ressalta dos seus 

testemunhos é a de uma família em que os pais controlam os filhos sobretudo pela via 

do diálogo: dizem as crianças que em casa se fala abertamente sobre os perigos 

potenciais da internet, para os quais os pais parecem ser alertados pela comunicação 

social. 
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Q.1.41.1. Existência de Regras 
  n % 
Sim 124 79,5 
Não 32 20,5 
Total 156 100,0 

 

Eis alguns testemunhos de crianças que, ao mesmo tempo que se referem a um uso sem 

regras da internet (“não é muito rígido, podemos fazer o que queremos”), explicam essa 

liberdade pela “confiança” que os pais depositam nelas… 

   eles também confiam em mim 
Não, eles julgo que eles também confiam em mim, regras como ir a sites ou não? Eles 
também sabem que não sou daqueles de ir a sites por aí além, tenho acesso a filmes ou 
assim, mas não (C13 - 6 - Barreiro - F - LN – D) 

Não me importava que fosse ao 
contrário, mas a minha mãe dá-me 
muita liberdade 

Não [há regras]. Não, até às vezes sou eu que vou perguntar, mãe posso-me inscrever 
neste site, mãe posso fazer isto...? Mas não foi ela que disse, tu é que ficas na dúvida e 
vais perguntar? Sim, sim. Tu concordas que seja assim, que tenhas essa liberdade? Achas 
bem? Não me importava que fosse ao contrário, mas a minha mãe dá-me muita 
liberdade, em relação a isso... Não te importavas que fosse ao contrário, como assim? 
Que houvesse algumas regras? Não, não me importava, não me fazia diferença, porque 
eu sei que a minha mãe ia fazer o mesmo, ia dizer que podia ser. (C15 - 9 - Barreiro - F - 
LN – D) 

                               temos liberdade. Também não nos 
vamos pôr a ver coisas do outro mundo  

Não. Às vezes o meu irmão começa a ficar com os olhos muito vermelhos, a minha mãe 
pede para ele parar. E ele “Oh mãe mas estou mesmo a acabar o jogo” e a mãe “Ah então 
está bem”. Mas depois ele sai, começa a ficar mesmo com os olhos muito vermelhos. (…) 
A mãe a mim não me diz nada. O Bernardo é que fica com os olhos vermelhos e às vezes 
começa mesmo a ficar com dores de cabeça. (…) Sim, temos liberdade. Também não nos 
vamos pôr a ver coisas do outro mundo assim... Não sei mas... (C36 - 6 - C Moderno - M 
- LS – B) 

                   podemos ir aos sites que queremos 
Não, por norma não é assim muito rígido, podemos ir aos sites que queremos, fazer 
aquilo que quisermos (C65 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 

Eu não tenho esse tipo de regras! 
Que eu saiba não [há regras]… Sites que não possas ir, coisas que não possas ver, coisas 
que não possas fazer na internet…? Algum tipo de regras nesse sentido? Eu não tenho 
esse tipo de regras! Não? É a própria pessoa que sabe? Sim!(C66 - 9 - C Moderno - M - 
LS – B) 

          Eu acho que eles confiam em mim 
Eu acho que eles confiam em mim, eles dizem para ter atenção no que eu vejo, mas acho 
que eles confiam em mim, senão eles impunham mais regras.(C43 - 9 - G Vasco - M - LN 
- C) 

               os meus pais confiam em mim, sabem 
que eu não vou assim fazer esse tipo de coisa 

Não [há regras], como falei anteriormente, eu sou consciente tal como os meus pais e os 
pequeninos ainda não usam a internet, por isso... os meus pais confiam em mim, sabem 
que eu não vou assim fazer esse tipo de coisas (…) mas portanto está completamente á 
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vontade, os teus pais confiam em ti e sabem que tu és uma pessoa consciente na 
utilização da internet (c155 - 9 - AMP - F - LN – D) 

Para outras, a supervisão dos pais existe e é reconhecida, mas adquire a modalidade 

suave de um controlo remoto: as relações entre todos são ditas abertas, os problemas 

são abordados e há “conversas” temáticas e “conselhos” à prudência, verificação do 

histórico de sítios navegados, passagens-surpresa dos pais junto aos ecrãs: 

          desde que eu não use muito tempo 
Eles não se importam que eu use, desde que eu não use muito tempo, não esteja sempre 
lá com as minhas amigas ou assim… e não faça as outras coisas… desde que não esteja 
sempre pegada á internet, eles não se importam. (C11 - 6 - Barreiro - F - LS – B) 

                 Desde que não vá ver coisas inapropriadas 
Desde que não vá ver coisas inapropriadas, não. (…) Pornografia e isso tudo. (C16 - 9 - 
Barreiro - M - LN – D) 

    perguntamos sempre 
Só que lá há uma relação aberta entre todos, portanto, se existir algum problema, ou se 
nós quisermos fazer alguma coisa, perguntamos sempre. E geralmente quando eu vou à 
internet tenho sempre alguém ao pé de mim e… também não faz diferença, não estou a 
fazer nada que não possam…! (C18 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

              até o meu pai encontrar assim alguma coisa que não aprove 
Nesse caso o meu pai confia muito em mim e na minha irmã, tanto o meu pai como a 
minha mãe, mas é mais o meu pai que se envolve nesses assuntos, mas como nós... até o 
meu pai encontrar assim alguma coisa que não aprove, não há assim uma regra em 
específico. (…) Houve logo no início essa conversa. (…) Que não podia falar com pessoas 
estranhas, que tinha de ter muito cuidado com os sites a que acedia e, por exemplo, 
quando houvesse algum site que eu achasse mesmo positivo tinha de falar com os meus 
pais, etc., mas em termos de haver assim muito controlo, ou por exemplo, acho que 
agora há aquele... o meu pai é o administrador do computador e pode aceder aos sites 
que eu vejo ou assim, mas nunca me alertou porque eu também não costumo fazer assim 
muitas coisas. (C24 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 

o meu pai vai sempre ao histórico e fica lá a ver 
Depende, depende dos sites a que eu for, o meu pai vai sempre ao histórico e fica lá a 
ver, que agora já sabe mexer naquilo e então… (…) Pois é… estou a brincar, não é, 
porque eu nunca escondo nada dos meus pais, ele agora vai ver o que é que eu faço 
quando ele não está lá e eu: “Pai, não te preocupes, não vale a pena, podes confiar em 
mim”, e ele:” Nunca fiando…” e lá vê o histórico (C60 - 9 - Perafita - F - LN – D) 

Eles aconselham, eles não dizem «prontos, agora não 
podes mexer nesses sites», mas aconselham a não entrar 

Não há assim regras explícitas, mas… (…) por exemplo, o meu pai diz para eu, por 
exemplo, não aceder a sites que não deva aceder, por exemplo sites para maiores de 18 
anos que eu…(…) não deva aceder. Eles aconselham, eles não dizem «prontos, agora não 
podes mexer nesses sites», mas aconselham a não entrar. (…) Foi os meus pais [que 
decidiram], Por exemplo, vêem aquelas notícias na televisão e ficam alarmados e então 
passam-nos essas informações (C118 - 9 - Oeiras - M - LN – D) 

Em outros contextos familiares, apesar de tudo em minoria, as regras e as proibições 

são explícitas e as formas de controlo mais severas 

o meu pai pôs nos dois computadores uma coisa 
Não, o meu pai pôs nos dois computadores uma coisa…para ver o que é que eu andei a 
ver. Ah, tem uma filtragem, é isso? Sim…acho que sim. Ou seja, tu não podes passar 
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dali? Não…também não quero. E com a mãe também tens regras? Sim…é a mesma 
coisa…o pai também pôs lá. (C22 - 6 - C Moderno - M - LN – C) 

essas coisas os meus pais não me deixam ter 
Quer dizer, nunca se impôs regras, mas por exemplo, eu não tenho Messenger nem 
Hi5, pronto, essas coisas os meus pais não me deixam ter. (C35 - 6 - C Moderno - F - LS 
– B) 

      eu estou na fase de estudar não, não posso ir 
Quando eu estou na fase de estudar não, não posso ir. Uma hora para, para lazer (…) 
Mas se não tiver escola, posso estar á vontade, Se for para o trabalho da escola mas, 
quando acabar o trabalho acabou a internet (C143 - 4 - AMP - M - LN – C) 

De tempo e não só. Sou impedido de fazer compras pela internet, os meus pais fazem 
mas só em casos muito específicos, sou proibido de visitar alguns sites…(…) Sites 
pornográficos, sites de violência, tenho um programa instalado no meu computador, 
por acaso não me lembro do nome, mas que impede a utilização desses sites, pelo 
menos aqueles que são reconhecidos como sendo… (C56 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

Quando estamos fazer trabalho na internet, tem de estar o mais velho presente. Nem 
que seja só com as amigas têm de estar o meu irmão. (…) A minha mãe [é que decidiu]! 
(C14 - 6 - Barreiro - LN – D) 

Embora as diferenças entre crianças de meios sociais distintos aqui seja irrelevante, é 

curioso registar que aquelas que se referem a “pedir licença” aos pais (para ir à 

internet) provêm de famílias com capitais escolares mais elevados. Aliás, é nelas que se 

revela particularmente intensa a preocupação permanente dos pais com  a “necessidade 

de estudar” e portanto uma atenção mais apurada ao equilíbrio entre usos lúdicos, 

comunicacionais da internet e usos educativos.  Aqui a mensagem parental é clara: 

“Estuda e depois brincas”. 

peço à minha mãe para ir ao computador para descontrair um bocado 
Não, eles deixam ir a todos os sites, mas tem horas que não posso, por exemplo depois de 
jantar. E em situação extrema na segunda-feira posso estar no máximo 2 horas. (…) 
Sim, depois só vou ao domingo. Porquê é que eles não te deixam ir aos outros dias por 
exemplo um quarto de hora? Deixam mas já não é assim uma hora, só posso ir assim dez 
minutos. Quando estou nos estudos e depois descanso um bocado posso ir á net. Estudo 
por exemplo duas horas e depois saiu e peço á minha mãe para ir ao computador par 
descontrair um bocado. (…) Sim, quando faço as coisas bem feitas (C54 - 6 - NS Rosário 
- M - LS – A) 

se for para estudar posso usar o tempo que quiser 
Dizem que se for para estudar posso usar o tempo que quiser, mas se for para jogar, não 
posso jogar muito tempo porque depois fico viciada e nunca mais largo aquilo. (C88 - 6 
- NS Rosário - F - LS – A) 

Não. Mas a minha mãe diz...”estuda e depois brincas”. (C89 - 6 - NS Rosário - F - LN – 
A) 

Eu pergunto à minha mãe se posso ir ao computador e ela pergunta-me “O que é que 
vais fazer?” E eu digo vou fazer os trabalhos de casa, vou ver se tenho mensagens. Vejo 
se tenho algum amigo online e falo com ele e vou ver a minha quinta ao Facebook e vou 
comentar umas fotos de uns amigos meus no Hi5. E a minha mãe diz: “Mas é só isso e 
depois desligas logo.” (C74 - 6º ano - Conde Oeiras - F - LS – B) 

Regras...1º tens que pedir ao pai ou á mãe para usar (c83 - 4 - C Moderno - F - LS – B) 
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1.4.2. Quando existem, a que se referem as regras impostas pelos pais às crianças? 

Desde logo, regras que estipulam tempos e calendários de acesso. Em parte, com o 

objectivo de garantir que o trabalho escolar ou o sono não ficam comprometidos com 

um excesso de tempo consagrado a actividades de outra natureza. 

…. “a coisa das horas” 

À noite estou muito tempo e depois à hora de ir para a cama “Oh mãe já vou. Deixa-me 
só acabar aqui este joguito, de ver este vídeo, depois é que vou”. (…) É a minha mãe. 
(C38 - 4 - Perafita - M - LN – D) 

É aquilo das horas. É só. (…) [Decisão] É o meu pai e a minha mãe. (…) Também não 
posso estar excessivamente no computador (C62 - 9 - Perafita - M - LN – D) 

aquilo de não ficar muito tempo, certas coisas (…) Os meus pais não gostam que eu fique 
até mais tarde, mas ele também não vão controlar a que horas é que me deito, mas eu 
sei que tenho aulas de manhã, não é… (…)Que estava demasiado tempo lá e como há 
casos destes exactamente iguais… e que fazia mal às vistas. (…) Mas dizia que era para 
a matéria, que ia ter teste…mas diziam que fazia mal e eu também ainda não sabia 
mexer naquilo eles tinham medo que eu estragasse alguma coisa. (C129 - 9 - AMP - M - 
LN – C) 

Sim, às vezes perguntam-me “O que é que estás a fazer...?” e eu mostro. (…) E depois é o 
horário. (…) Se fico assim muito tempo, às vezes fico assim, quando tenho assim à tarde 
livre, aos sábados à tarde... (…) É: “ Daqui a 5 minutos fecha o computador” e eu “ Está 
bem” , passado 5 minutos, “ Então o computador está desligado?” e eu começo a 
desligar… (C156 - 9 - F - AMP - LN – C) 

Só a coisa das horas e mais nada (c154 - 9 - AML - F - LN – C) 

…calendários: semana vs. fim de semana, aulas e férias… 

Às vezes, jogos on-line, por exemplo, em tempo de aulas, os meus pais dizem, depende 
dos jogos on-line, se for daqueles que é preciso estar sempre lá para aquilo evoluir, 
pronto, em tempo de aulas é raro, só quando já acabei os testes há pouco tempo, mas de 
resto, não posso, às vezes há outros jogos que é só ir lá uma ou outra vez para pôr a 
funcionar e chega. É só essa limitação. (C7 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

Tínhamos. Só podia usar a internet ao fim-de-semana porque à semana só podia usar 
para trabalhos da escola. (C123 - 6 - AMP - M -LN – C) 

É essa e de não usar de manhã... a Internet (…) . Ao fim-de-semana não usar de manhã. 

(C27 - 4 - Perafita - F - LN – C) 

Só se joga computador aos fins-de-semana, durante a semana não há computador Nem 
para trabalhos? Só para isso (c158 - 6 - AMP - F - LN – A) 

… um acesso sob condição: há outros deveres primeiro (a escola, as boas notas, os 
trabalhos domésticos)  

Se eu tirar boas notas 
Se eu tirar boas notas, posso jogar na internet mais. Se não tirar, se eu não tiver boas 
notas tiram-me a internet e depois tenho que estudar. (…) Foi o meu pai e a minha mãe. 
(C69 - 6 - G Vasco - M - LN – C) 

Se eu apresentar bons trabalhos 
Se eu apresentar bons trabalhos (…) Eles gostam. (…) Mas se, por exemplo, passar… as 
notas começarem a descer eles assim não vão gostar e são capazes de me tirar o 
computador…(…) Só quando as notas estão… baixam… (…) Dizem para eu utilizar 
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menos a internet e às vezes castigam-me. Tiram-me o computador. (C118 - 9 - Oeiras - 
M - LN – D) 

castigo 
agora estou de castigo, não posso usar a Internet. (…) Concordar, não concordo, mas é 
um dos piores castigos. (…) Talvez. Ela [mãe] dá a sapatada mas depois já passou a dor. 
(…) Não, não adianta, eu às vezes peço e ela não deixa, se for com jeitinho ela às vezes 
deixa mas. (…) Levantar não, mantém-se. (c32 - 9 - Nª Sra Rosário - M - LN – A) 

Nunca estar muito tempo na internet e só estar mais tempo quando são em trabalhos 
escolares e eles sempre vêem se são ou não. (c107 - 6 - G Vasco - F - LS – B) 

escola primeiro 
Não… não gostam que eu fique muito tempo e principalmente não gostam que eu fique 
no computador em vez de estudar, escola primeiro, se eu tiver a fazer trabalhos no 
computador não tem problema nenhum, se tiver a divertir-me e com trabalhos de casa 
por fazer ou testes por estudar não acham muita piada (…) normalmente perguntam se 
eu ainda tenho [trabalhos], e eu também não… acho que não vale a pena mentir, se não 
os fizer vai aparecer uma falta e aí ainda ficam mais chateados, quando tenho digo que 
ainda não fiz… (…) mas por norma costumam confiar em mim, se eu digo que não fiz 
eles sabem que eu vou fazer (C65 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 

fazer os trabalhos, ajudar a minha mãe na cozinha 
Há [regras], tenho os trabalhos para fazer (…) fazer os trabalhos, estudar, eu tenho 
duas gatas e tenho às vezes de limpar as caixas delas por causa dos xixis, às vezes tenho 
de limpar, às vezes tenho de ajudar a minha mãe na cozinha (…) fomos nós todos (c94 - 
6 - G Vasco - F - LN – C) 

Entre aqueles mais desfavorecidos, a questão financeira coloca-se.  Os limites de tempo 
prendem-se com a necessidade de controlar os custos: 

Não agora não há, que não conseguimos pagar mesmo. (…) A minha mãe não gosta, eu 
quase não falo nada com ela sobre o que faço no computador mas, só que eu tento não 
fazer nada de errado. (C10 - 9 - Barreiro - M - LN – D) 

Não exceder os limites. (…) Por exemplos, às vezes não é… o abaixa aqui, sabe o que é? 
(…) Sim. Paga-se muito para ter isso e ainda por cima para fazer os downloads. (…) O 
meu pai não deixa fazer isso porque isso aí é exceder os limites. (…) Paga-se muito (C59 
- 6 - Perafita - M - - LN – D) 

1.4.3. Para além de regras que os pais impõem no acesso, outras crianças referem-se a 

directivas quanto ao tipo de actividades que as crianças podem desenvolver dentro da 

internet, por que sítios podem navegar, com que pessoas podem ou não comunicar. 

 
…sites para (não) ver  

Coisas de sexo, filmes de terror 
Posso ir jogar, posso ver filmes e bonecos, o Dragon Ball e isso... ver coisas. (…) [não 
posso] Ver aquelas coisas de sexo e mais nada... ah e filmes de terror. (C2 - 4 - Barreiro - 
M - LN – D) 

     Lurdes, olha os sites 
Do género: “Lurdes, olha os sites, Lurdes olha as conversas, Aurora olha os amigos que 
fazes na internet, Auroras não vás para sites pornográficos, Aurora isto, Aurora 
aquilo”, é um bocado chato, mas eu sei que é para o meu bem, para eu aprender que um 
dia mais tarde vou agradecer por tudo o que fizeram, porque eu realmente tenho 
amigas que andam por aí perdidas e eu se calhar tenho mesmo que agradecer por isso 
aos meus pais. (C60 - 9 - Perafita - F - LN – D) 
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porque pode ser perigoso e são para eu não ir a sites demais para a minha idade. (C53 - 
4º ano - Colégio NS Rosário - F - LN – A) 

      Nada de pornografia 
Nada de pornografia. (…) Hum, mas eu nunca pensei, não, aliás já pensei porque é que 
eu não posso ver, sempre foi um assunto, nunca levei o assunto, hum, não é um assunto 
leve porque leva ao abuso de mulheres. (…) Isso se lhe dissesse que tivesse sido sem 
querer ou mesmo propositadamente, uma curiosidade, e eu já vi, acho que qualquer 
adolescente. (…) Exacto. E disse ao meu pai, e o meu pai disse “está bem mas tens de ter 
cuidado com isso e se vires mais alguma vez diz-me” e eu sempre fui assim com o meu 
pai, se o meu pai pede a verdade eu digo sempre a verdade. (…) Ah, uma conversa que 
pareça minimamente imprópria, seja quem for, com amigos não, os amigos fala-se tudo 
entre aspas, hum, mas, com pessoas que não conhecemos por exemplos os fóruns são 
abertos ou os chatrooms, isso já fala comigo e com o meu irmão a dizer cuidado com as 
sala de gente e com os fóruns, porque pode ser dito o que as pessoas quiserem, má-
língua, insultos e não há controlo. (…) e o assunto da pornografia também foi dita ao 
meu irmão. (C67 - 9 - C Moderno - M - LS – B) 

                    Não ir a esses sites 
Não ficar muito tempo… Acho que agora não estou…Não ir a esses sites… Mais isso. 
(C98 - 9 - G Vasco - M - LS – B) 

        Nunca fales com pessoas estranhas 
Sim, a minha mãe costuma dar-me regras, “Bárbara, nunca vás para sites 
desconhecidos… Nunca fales com pessoas estranhas, tem cuidado com…” tipo, há 
sempre aqueles sites que tem aquele “coiso” que é receber outras mensagens, e acho que 
às vezes são vírus e minha mãe diz “Nunca carregues nisso que depois pões vírus no 
computador e depois nós não sabemos arranjar e depois estragas o computador e 
depois choras depois”… Depois o meu pai costuma ter umas conversas comigo sempre 
que sabe do filho de algum amigo dele vem-me contar e diz “Vês Mafalda, devias ver as 
tuas costas nas dele, tens de te por no lugar dele para ver …” e eu digo “Pai, não tens de 
te preocupar porque sou uma pessoa segura de mim, sei o que valho portanto não vou 
naquelas conversas”. (C139 - 9 - NS Rosário - F - LN – A) 

…dar informações pessoais, aceitar amigos, falar com estranhos 
 

Nunca dou informações 
Sim, não dou informação minha a ninguém, os hi5 só aceito convites no hi5 de quem eu 
conheço ou quem sei que é amigo de um amigo, msn não aceito mails de quem não 
conheça, ou aceito vejo de quem é, se desconheço apago o email, nunca dou informações 
e nada de sites para maiores de 18 anos. (C6 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

Só, não ir para os sítios que não são apropriados. (…) Ah, como aqueles de publicidades, 
perguntar dados pessoais sobre, sobre nós (C17 - 9 - Barreiro - M - LN – D) 

Não falemos assim com outras pessoas  
Desde que não fiquemos lá muito tempo, porque também depois é mau para nós 
ficarmos lá… ou desde que não falemos assim com outras pessoas que não conhecemos 
acho que não… (…) A mãe e o pai, acho que foram os dois. (C11 - 6 - Barreiro - F - LS – B) 

        Os dados pessoais 
Aquelas que eu já fui dizendo, os dados pessoais... tudo aquilo que eu disse há pouco. (…) 
Tempo não porque normalmente eu não tenho muito tempo, eu sou uma pessoa que tem 
muitas actividades e dificilmente arranjo um bocadinho. (C92 - 9 - NS Rosário - M - LS – 
A) 

     Não podemos aceder a chats 
Claro que não podemos aceder a chats, a… (…) Não podemos falar com pessoas 
estranhas…(…) Foram… Foram-nos dizendo que não podíamos fazer isso, que não… Os 
pais foram dizendo que não podiam fazer essas coisas… Sim! Não andam lá a controlar 
mas… Sim, sim, sim… Mas dizem as coisas que não podem fazer… (C81 - 9 - Oeiras - F - 
LS – A) 
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…o que (não) se pode fazer  

          Não me deixa jogar Poker 
Sim, o meu pai não me deixa jogar Poker, que é de dinheiro, e isso ele não me deixa 
jogar. E quando ele está fora peço à minha mãe para jogar e a minha mãe deixa-me. 
(C48 - 4 - Perafita - F - LN – D) 

Não podemos… 
Não podemos ir para jogos de luta, não podemos ir para jogos de pistolas, não podemos 
fazer downloads, não podemos entrar nos jogos dos outros, e mais nada (C122 - 4 - AMP 
- M – LN) 

   Meteram uma parede 
Hum… houve os meus pais que meteram uma parede, não jogar jogos online, não fazer 
registos em jogos nenhuns porque podem tirar informação pessoal das outras coisas (C4 
- 6 - Barreiro - M - LS – D) 

Não clicar naqueles telemóveis 
Para não clicar naqueles telemóveis, para não clicar naquele do hi5, e já não me lembro. 
(…) Não estar muito tempo. (…) No máximo, para aí vinte minutos. (…) No mínimo acho 
que é cinco. (c29 - 4 - Nª Sra Rosário - M - LS – A) 

 
1.4.4. Entre as crianças, há aparentemente uma aceitação consensual das regras 

sugeridas ou impostas pelos pais, conforme se pode notar no quadro seguinte. 

Q.1.4.4.1. Cumprimento de Regras 
  n % 
Sim 80 51,6 
Não 55 35,5 
Não existem 20 12,9 
Total 155 100,0 

É  importante saber usar a internet com limites (de tempo e de conteúdo). 

…apesar de algumas se sentirem divididas 

Por um lado concordo, mas por outro não 
Por um lado concordo, mas por outro não! (…) Porque às vezes podemos estar a estudar 
e ir á internet ver uma coisa que tenha a ver com o nosso estudo (…) Só que tenho que 
acabar primeiro os trabalhos todos, depois esse trabalho tenho que deixar para o fim. 
(C34 - 6 - C Moderno - F - LS – B) 

eu não concordava 
Sim. Na altura, eu não concordava. E, algumas vezes, eu por acaso fiz uma coisa de que 
me arrependo que foi....a minha mãe não me deixava mas eu mesmo assim fiz mas 
depois....tive...fiquei com um enorme peso na consciência e houve um dia quando acabei 
de clicar...eu estava ao pé da minha mãe...”eu fiz mas não volta a acontecer”...e 
cancelei... (C23 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 

uma parte de mim diz que não, a outra diz que sim 
Exacto, é naquela, uma parte de mim diz que não, a outra diz que sim porque tem que 
ser e eu pronto lá concordei (C143 - 4 - AMP - M - LN – C) 

É interessante referirmos quais os argumentos que utilizam os entrevistados para 

justificarem o facto de aceitarem as regras estipuladas pelos pais. Uma larga parte 

remete-os para a representação da criança como um ser imaturo (“ainda sou novo”) e 
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vulnerável, que necessita dos pais (“que querem o melhor” para os filhos) para zelar 

pela sua segurança. 

… como ainda sou criança 
 

Eu concordo. (…) Porque eu ainda sou muito novo para ver isso (C3 - 4 - Barreiro - M - 
LN – D) 

Concordo. (…) Porque acho que como ainda sou criança, não me ia dar bem com essas 
coisas e podia fazer uma grande asneira (C5 - 6 - Barreiro - M - LN – C) 

Concordo. (…) Porque é importante porque eles tão a querer manter-me em segurança. 
(C17 - 9 - Barreiro - M - LN – D) 

Porque acho que pode ser perigoso as crianças estarem a falar com outras pessoas que 
podem estar a fingir o que são e não são… (C11 - 6 - Barreiro - F - LS – B) 

Então, porque eu não sei, eu acho que o que os meus pais disserem é para o meu bem e 
dos meus irmãos (c83 - 4 - C Moderno - F - LS – B) 

Porque eles só estão a fazer o melhor para mim e esses sites também não são para 
minha idade. Depois tenho tempo para ver isso. (C51 - 9 - Perafita - M - LN – C) 

É para o meu bem, é o meu futuro que está em causa e eles, como pais, estão só a zelar 
pelo meu futuro. (C97 - 9 - G Vasco - F - LN – D) 

Outros invocam motivos de saúde…e os riscos de se ficar viciado 

Concordo, eu acho que é bom. O meu irmão também não pode estar muito tempo no 
computador que fica muito nervoso e gagueja. Assim o meu pai criou essa regra para 
todos por igual. Estamos uma horinha depois descansamos e vai outra pessoa para o 
computador (C61 - 9 - Perafita - F - LN – D) 

Concordo. Eu também não quero ficar cego nem nada. (C142- 4 - G Vasco - M - LN – B) 

É assim, fico um bocado aborrecido, mas… (…) Concordo. Depois uma pessoa também 
fica lá viciado e depois não quer sair. (C68 - 6 - Perafita - M - LS – S)   

Para não estar muito tempo na internet, para não gastar… gastar muito, para não 
fazer cabo dos olhos, para não jogar jogos violentos. Achas que isso te prejudica? Eles 
dizem que pode… pode acontecer às vezes é verdades, às vezes pode dar na cabeça para 
matar alguém. (C40 - 6 - G Vasco - M - LN – D) 

Sim [concordo], se não ficava lá no vício, não dava conta das horas. (C146 - 6 - AMP M - 
LN – A) 

Outros ainda aludem ao ofício de aluno, que se sobrepõe a todos os outros… 

Concordo, concordo. Apesar de não ficar lá muito tempo na internet, que eu também 
não gosto de ficar lá muito tempo,,, pronto e tenho de estudar primeiro, tenho de fazer 
as coisas todas. Isto é o meu trabalho, é a escola. (C26 - 9º ano - Colégio Moderno – M) 

Nos primeiros dias não, mas depois comecei a concordar porque estava no 3º ano e 4º 
ano e isso não importava, mas agora estou no 6º ano tenho que estudar muito mais. 
(C54 - 6 - NS Rosário - M - LS – A) 

Disse que não Mas é justo, se eu tive piores notas, eles têm que me castigar. (C69 - 6 - G 
Vasco - M - LN - C) 

porque tem de ser, tenho de estudar e fazer os trabalhos, tenho de compreender, os meus 
pais só querem o melhor para mim (c94 - 6 - G Vasco - F - LN – C) 



 

 65 

Ou ainda o facto de que, se pode negativamente ficar afastado do mundo real 

concordei porque pronto passar o dia inteiro na internet é um bocadinho exagero…(…) 
Porque não devemos estar só no meio virtual, também temos o mundo da realidade 
também temos de fazer outras coisas, também temos de almoçar, também temos que 
fazer varias coisas e quando estamos na internet praticamente fica-se afastada do 
mundo real. (C49 - 6 - Perafita - F - LS – B) 

Finalmente, há aqueles que temem os castigos dos pais e a possibilidade de serem 

apanhados. 

Não, eu cumpro sempre... se eu desobedecer já sei que levo porrada (C3 - 4 - Barreiro - 
M - LN – D) 

Não [desobedeço]. (…) Porque, porque nos pode acontecer coisas más. (C57 - 4º ano - 
Colégio Moderno – M) 

Eu desobedecer não desobedeço, porque depois vai aparecer no histórico e se apagar no 
histórico, vai aparecer no histórico eliminado; depois vai chamar à atenção, nota-se 
logo. (C114 - 6 - Perafita - M - LS – C) 

de vez em quando fujo, mas é uma vez de vez em quando mesmo., não fujo muito que é 
também para não abusar da confiança deles, para não ficar de castigo também. (C50 - 
9 - Perafita - F - LN - LN – D) 

Só se for mesmo os chats mas de resto, também o meu pai já ficou a saber e ouvi das 
boas. Então e agora obedeces ou continuas a ir lá de quando em quando? Continuo a ir 
mas com menos frequência. (C105 - 9 - O Frades - M - LN – B) 

 
1.4.5. Desobediências, “claro “ 

Não raro, porém, as crianças declaram em simultâneo que de vez em quando 

desobedecem, ora a solo, ora na companhia dos amigos. Espreitam “coisas às 

escondidas”, “começam lá a ver”, ficam “mais tempo na internet”, deixam os deveres 

escolares “de parte”. 

…ir a sites pornográficos ou impróprios 
 

  Todos temos coisas escondidas 
Todos temos não é [coisas escondidas]. (…) Ir a sites pornográficos, por vezes. (…) Só 
isso, que eu faço as escondidas. (C10 - 9 - Barreiro - M - LN – D) 

    Sites para maiores de 18 anos 
Essa das informações, sim, mas já houve uma que saltei uma vez, que foi ver sites para 
maiores de 18 anos, saltei essa regra, não gostei e voltei atrás. (C6 - 9 - Barreiro - F - LN 
– D) 

Ver sites assim menos próprios  
Às escondidas…? Eu não, mas sei lá, amigos meus sim. (…) Ver sites assim menos 
próprios…(…) Pornografia. (C55 - 9 - NS Rosário - F - LS – A) 

         Quando estou a ver que eles chegam, desligo o computador 
Quando eles vão sair e me apetece muito, muito jogar, vou lá um bocado. E depois, 
quando estou a ver que eles chegam, desligo o computador.  (…) Sim, há colegas que são 
mais crescidos e às vezes fazem coisas...e eles depois começam lá a ver coisas, que eu 
estou em casa deles....eles começam a ver e eu digo que não quero ver. Vou ver outra 
coisa. (…) Meninas nuas, estarem a falar na internet com pessoas que não conhecem... 
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(…)Ver as meninas nuas, costumam ver. Mas nunca....acho que eles nunca falaram com 
pessoas desconhecidas. (C69 - 6 - G Vasco - M - LN – C) 

Temos que esconder para as pessoas não verem 
Às vezes passo daqueles 5 minutos que eles dizem e isso... (…) [amigos] Não, por 
exemplo, na escola quando nós andamos a fazer trabalhos e isso, nós estamos a 
pesquisar informações para os trabalhos, às vezes vamos ao hi5, ao Facebook e às vezes 
temos que esconder para as pessoas não verem, mas de resto, outras coisas não. (…) 
Quer dizer, os meus amigos... (…) Alguns rapazes vão aqueles sites, pronto... De quê? 
Pornográficos...? Sim, desses. (C156 - 9 - F - AMP - LN – C) 

…ficar mais tempo 
 

Como os meus pais não estavam em casa 
Como os meus pais, os meus pais não estavam em casa (…) Eles disseram para ficar só 
meia hora ao computador porque tinha de ir fazer os trabalhos de casa  
(…) Mas eu fiquei lá duas horas e meia ou mais 

Desobedeço 
De vez em quando desobedeço. (…) Ficamos mais tempo na internet, e depois eu convido 
um amigo ele dorme lá em casa, e é para ir jantar, e depois nós dizemos que “já vamos, 
já vamos”, e depois ficamos a jogar jogos (c29 - 4 - Nª Sra Rosário - M - LS – A) 

     Quando a minha mãe não está a ver 
Às vezes não [cumpro]. Quando a minha mãe não está a ver, fico até mais tarde. (C96 - 
9 - G Vasco - F - LS – B) 

Eu estive a ver imagens 
Uma vez deitei-me às 2 da manhã. E nesse dia os pais estavam sempre a dizer para 
irmos para a cama. (…) Eu estive a ver imagens. Eu já vi o filme da Hannah Montana, e 
faço colecção da revista também. Mas falta-me uma e estávamos na internet a 
pesquisar sobre a revista, depois ficamos a ver as coisas que apareciam (C140 - 4 - O 
Frades - F - LS – B) 

…trocar as prioridades estudo e lazer 
      Só uma vez 

Sigo sempre ali! (…) Só uma vez! (…) Foi nos trabalhos de inglês, precisava mesmo de ir 
para o computador, mas fui lá e comecei a mandas mensagens no messenger e essas 
coisas e depois deixei os trabalhos de parte. (C34 - 6 - C Moderno - F - LS – B) 

Não ter paciência para estudar 
Ah, às vezes não estou com paciência nenhuma para ir estudar. Se houver um teste, por 
exemplo daqui a uns anos... pronto, estudo pouco e vou para a internet. Desobedeces e 
vais para a internet. Às vezes até estudo e meto assim uma música baixa no computador. 
(…) Às vezes não meto [música] porque me desconcentro. Mas quando eu já sei bem a 
matéria meto. (C26 - 9º ano - Colégio Moderno – M) 

…jogar ou entrar em conversas (com falsos nomes) 
 

Engano-me e meto outra coisa que os pais não deixam 
Às vezes engano-me e meto outra coisa que os pais não deixam!.. (…) Tipo, tou a jogar, 
depois tá lá uma conversação e eu às vezes meto lá, converso um bocado e os pais não 
gostam muito que eu faça isso. (C5 - 6 - Barreiro - M - LN – C) 

Minto. Meto que tenho 16 anos ou isso 
Porque ele diz assim: “Não te deixo jogar porque se calhar tu vais meter o teu nome, a 
tua idade, a tua morada e depois eles podem saber e vêm aqui”. (…) Nunca meto o meu 
nome. (…) Minto. Meto que tenho 16 anos ou isso. (…) Porque eles depois pensam que 
sou novito e depois começam a dizer “Ah tu não sabes jogar, ainda és novo, por isso sai 
já do computador e chama os teus pais para vir jogar comigo”... (C38 - 4 - Perafita - M - 
LN - D) 
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Uma falhazita 
De vez em quando há lá uma falhazita, mas normalmente sou assim, sigo mesmo as 
regras. (…) Que eu saiba não! Às vezes lá vai assim mais um tempo de jogos, mas acho 
que não. (C97 - 9 - G Vasco - F - LN – D) 

Estamos a falar segredos 
Às vezes ultrapassei um bocado no tempo para falar com os meus amigos, mas só isso. 
(…) Não. Só quando às vezes estamos a falar segredos é que ... estou a falar com o meu 
melhor amigo ou amiga segredos fecho logo a janela quando a minha mãe entra no 
quarto. (…) É no Hotmail, no Messenger. (C74 - 6º ano - Conde Oeiras - F - LS – B) 

…fazer downloads e compras online 
          Downloads ilegais 

Que eu saiba, pelo menos eles não me dizem, tenho colegas meus que fazem compras 
pela internet enquanto os pais não estão, fazem downloads ilegais, filmes ilegais, eu 
pessoalmente tenho que admitir que já tirei vídeos e músicas da internet (C56 - 9 -  
NSRosário - M - LS – A) 

 

1.5. Conflitos 

Nas entrevistas, há uma escassa referência a conflitos domésticos provocados pelo uso 
da internet. Porque, por um lado, há mais do que um computador em casa, vários 
equipamentos disponíveis (em número maior do que os utilizadores); e, por outro, a 
existência de rooters permite a partilha em simultâneo da internet.  

Não, há 3 computadores portanto. É fácil, dá para ter ligado mais do que um ao mesmo 
tempo e tudo. (C15 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

Não, como cada um tem um computador, não costuma haver. (C23 - 9 - C Moderno - F – 
LS – B) 

Não. Temos 3 computadores. (C51 - 9 – Perafita - M - LN – C) 

Não, como há três computadores e a minha mãe não costuma usar muito, fica um em 
cada computador (C45 – 6 - O Frades - F – LN – A ) 

Agora não(…) sim, antes de termos o router só tínhamos uma Net, só havia um PC com 
uma Net e nós tínhamos de estar sempre a trocar, agora... (…) desde muito perto, desde 
o natal (…) desde o natal que já estou o tempo que quiser (C115 - 9 - AMP - M - LN – D) 

De qualquer maneira, as mais referidas são sobretudo discussões entre irmãos:  

Às vezes, porque ela [irmã] agora, com isso tudo, eu também quero ir, mas ela: “agora 
sou eu a jogar, agora sou eu a jogar” (C5 - 6 - Barreiro - M - LN – C) 

Costumo usar no meu, no da minha irmã ela não quer que eu use (…) Eu ás vezes 
chateio–me um bocado porque a minha irmã gosta sempre de ficar lá mais tempo para 
ficar a falar com as amigas dela e não sei quê… e eu quero ir também… e ás vezes não 
dá… mas não há muito (C11 - 6 - Barreiro – F – LS – B) 

Entre mim e os meus irmãos, às vezes, é mais entre os meus 2 irmãos, que eles são 
gémeos, é sempre, agora sou eu a jogar, agora sou eu(C13 - 6 - Barreiro - F - LN – D) 

Às vezes com os meus irmãos há, porque eles partilham o quarto e têm um computador 
para os dois, e às vezes um quer ir para o computador e outro não deixa porque lá está 
ele. (C34 - 6 - C Moderno - F – LS – B) 

Às vezes (…) Entre eu e o meu irmão. (…) Às vezes, até começamos à luta!  (C28 – 4 - 
Perafita – F – LN – C) 
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Mas às vezes a minha irmã quer ir ao meu porque tem mais jogos e depois começa-me a 
chatear (C54 - 6 - NS Rosário – M – LS – A) 

Eu estou a jogar ou online na internet e ela [irmã] depois quer ir jogar também. Depois 
há sempre uma grande discussão que é ela quer ficar mais tempo do que eu e não quer 
sair quando o meu pai manda. É uma grande confusão. (C76 - 6  - Oeiras – F – LN – B) 

Algumas crianças revelam haver conflitos com o pai… 

      Fogo ó pai 
Mais ou menos, às vezes eu digo-lhe assim: “Fogo ó pai, sai daí o computador é meu, o 
computador é meu”. Fico zangada porque já acabei os trabalhos de casa e quero ir para 
o computador porque tenho coisas para tratar porque senão aquilo morre tudo e eu 
perco dinheiro, não passo para níveis e eu não gosto disso, então algumas vezes discuto, 
mas não é lá muito. (C136 - 4 - Francelos (AMP) - F - LN – D) 

Eles implicam comigo 
Às vezes entre mim e o meu pai, (…) Porque aquele [computador] é meu. Exactamente é 
melhor. (…) Às vezes as vezes eles implicam comigo porque como estou muito tempo, às 
vezes. Pronto chega a uma hora e diz. Pronto mais 5 minutos e depois vais para a cama, 
e depois (C143 - 9 - AMP - M - LN – C) 

O meu pai resmunga 
Porque o meu pai resmunga porque sou sempre eu que estou no computador e não ele, 
depois a minha mãe resmunga porque quer ir jogar jogos e eu estou lá e depois é sempre 
uma confusão porque eu pedi ao meu pai… Ele tem o portátil pode ir para o portátil, 
não precisa do fixo… Depois a minha mãe diz que quer ir para o fixo e o meu pai está no 
portátil, é assim uma confusão. (C139 - 9 - NS Rosário - F - LN – A) 

Há várias formas de regular esses conflitos: estabelecer prioridades - por exemplo de 
quem está a estudar sobre quem quer ir brincar ou jogar, ou a dos mais velhos 
relativamente aos mais novos; estipular um horário de acesso entre os irmãos. 

…quem está a estudar tem prioridade 

Nós partilhamos. (…) Nem por isso [estar o tempo que quiser na net]. Quando o meu 
irmão tem de ir fazer um trabalho ou quando eu tenho de ir fazer um trabalho, o que 
está a jogar tem de sair. (C111 - 4 - O Frades - F - LN – A) 
 
Depende, às vezes o meu pai chama a atenção ao meu irmão e depois ele deixa-me ir. 
(…) Não, às vezes tenho de estudar também. …” (C49 - 6 - Perafita - F - LS – B) 

…os mais velhos: quem mais ordena… 

É que eu fico muito tempo, e ele [irmão] fica no meu pé chorando, querendo ir para a 
internet. (…) Ele tem que deixar, sou o irmão mais velho. (C10 - 4 - Barreiro – F – LN – 
D) 

…uma gestão dos tempos 

A minha mãe diz 
A minha mãe diz sempre meia hora para quem cada um. Mas às vezes ele abusa e 
depois a minha mãe acha que já está na hora e depois ele sai. (C14 - 6 – Barreiro - F – 
LN – D) 

temos horas diferentes 
Porque os horários são diferentes, é um rapaz que está na universidade, portanto, ele 
sai de manhã, tem o espaço todo da manhã, porque eu venho pás aulas de manhã, e ele 
não. Ele chega muito mais tarde, chega por volta das oito horas, por aí, e eu chego 
muito mais cedo, e então temos horas diferentes! (C18 – 9 - Barreiro - F – LN – D) 
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    Vamos trocar 
Não [há], quando é a mãe, é a mãe, quando é o pai é o pai depois a mãe diz, vamos 
trocar, posso usar a Internet? O pai, sim, depois és tu mas ficas, por exemplo, com o pai 
tenho menos tempo na Internet, ficas ½ hora na Internet e o Diogo fica outra ½ hora e 
pronto.. (c83 - 4 - C Moderno - F - LS – B) 

Um horariozinho 
Há. Entre mim e a minha irmã há muito. (…) E cedes ou não cedes? Depende! Também 
já se fez assim um horariozinho. (…) Foi, para mim e para a minha irmã. Se uma pessoa 
já lá estiver assim meia hora, se a outra quiser ir essa tem de ceder o lugar para a outra 
ver. Quem é que estipulou isso? O pai. (…) Concordei! Eu às vezes também quero entrar 
e não posso. (C105 - 9 - O Frades - M - LN – B) 

          Tentamos repartir o tempo e tudo 
Pois, mais ou menos. Nós tentamos repartir o tempo e tudo, mas às vezes quando o meu 
pai precisa de ir ao email por causa do trabalho ou qualquer coisa, é assim mais 
complicado e às vezes há, mas não é nada de… (…) Sou mais eu e a minha irmã com o 
meu pai, eu e a minha irmã acaba por não ser discussão, porque nós dizemos: “ Vais tu 
primeiro e depois vou eu…” (…) Exacto. Com o meu pai é que Às vezes ele chega lá e pede 
para ir e nós estamos lá… (C55 - 9 - NS Rosário - F - LS – A) 

 
1.6. O quotidiano e a entreajuda filhos-pais 

Interrogadas sobre a ajuda que prestam ou recebem dos pais, no caso do uso da 

internet, as crianças entrevistadas revelam contextos extremamente diferenciados 

consoante os meios familiares de pertença. Este é justamente um domínio onde as 

clivagens sociais voltam a vir ao de cima. 

 
1.6.1. Dos filhos para os pais… 

No caso das famílias mais desfavorecidas, é claríssima a vantagem das crianças 

sobre os adultos no acesso e nas competências de uso da internet. Deparamos com a 

ilustração da dicotomia de Prensky (2001) e com uma certa inversão da relação 

pedagógica: são os filhos que ensinam, acompanham, monitorizam os pais no acesso e 

aprendizagem deste recurso. É um resultado, aliás, que recobre o fosso pré-existente da 

literacia em Portugal, onde a entrada tardia na massificação escolar se traduz no facto 

de a população adulta apresentar mais baixos indicadores escolares do que os mais 

novos (Almeida e Vieira, 2006). Nestas famílias, os pais são “provisores” de 

equipamentos e serviços, mas não “protectores” nem “participantes” ao mesmo nível 

(Renaut,2002) . A maioria faz um uso passivo, direccionado (supervisionado pela 

criança) e não-criativo da internet; executa operações básicas, explora 1 ou 2 

ferramentas. Refira-se, todavia, o impacto positivo do retorno à escola dos pais (por 

exemplo através do programa Novas Oportunidades), que pode constituir um poderoso 

incentivo à sua entrada no mundo digital, não raro feito pela mão dos filhos. Que ora se 

queixam de “ficar fartos” de ter de ensinar os pais, ora confessam “achar piada”a essa 

função. 



 

 70 

As crianças assumem-se como os tutores digitais dos pais… 

Ele [pai] não percebe como nós. Se nós não conseguimos que fará ele. É o que ele nos diz. 
(…) Nós dizemos assim «Oh pai vai ver se tem ali algum problema» e ele: «se vocês não 
conseguem perceber qual é o problema como é que eu vou conseguir». (C59 - 6 - Perafita 
- M – LN – D) 

Eu acho que não muito bem. Acho que estão assim um bocadinho tremidos em relação a 
isso. (C97 - 9 - G Vasco - F - LN – D) 

A minha mãe pouco sabe funcionar com ela e sou eu que lhe ensino e o meu pai está a 
aprender (C139 - 9 - NS Rosário - F - LN – A) 

Sabem usar mas, às vezes sou eu que lhes ensino algumas coisas, mas sabem usar. (C13 - 
6 - Barreiro - F - LN – D) 

Agora já não, antes sim, para saber quais eram as teclas e como é que se fazia aquilo. A 
minha mãe, entretanto já em Outubro quase Dezembro do outro ano, começou a tirar 
um curso de Informática na Escola Augusto Cabrita, algumas coisas ainda pede ajuda, 
por exemplo está lá escrito, clique ali e veja o menu ou qualquer coisa, e depois 
pergunta-me então e agora como é que eu faço isso, ou assim. (C13 - 6 - Barreiro - F - LN 
– D) 

Sim, fui eu que lhe ensinei [mãe]. Mas algumas coisas sou eu que tenho que lhe dizer 
porque ela não sabe fazer. (C48 - 4 - Perafita – F – LN – D) 

A minha mãe normalmente é para pesquisar coisas sobre a carta de condução, sobre os 
preços, as escolas e eu já lhe disse para ela escrever lá escolas de condução e aparece 
uma lista e ela diz que não sabe por isso já estou farta de ensina-la, o meu pai é para 
saber novas tecnologias de mecânica, como ele é mecânico de auto móveis é para saber 
novas tecnologias, para estar sempre informado. (…) Ele é mais para pesquisar, a 
minha mãe também. Eu sou mais para trabalhos, às vezes até para me divertir. (C50 - 9 
- Perafita - F - LN - LN – D) 

Às vezes quando quer desligar o computador e não sabe como é que se desliga e ainda 
tenho de ir lá desligar (C126 - 4 - GILCO - F - LN – D) 

A minha mãe anda na informática e o meu pai anda com o meu mano a aprender às 
vezes. (…) A minha mãe às vezes sabe trabalhar, sabe trabalhar mais ou menos. (C44 - 4 
- O Frades - M – LN – A) 

A minha mãe sabe mas é mais só para trabalhos. Não sabe Hi5 e MSN não… (…) Sim, o 
meu pai tem só o MSN. (C80 - 9 - Oeiras - F - LN – D) 

meu pai às vezes quer ir ver alguma coisa à internet ou pede-me a mim ou à minha mãe, 
pede mais a mim, eu já estou mais habituada já sei como é que hei-de trabalhar e não 
pede tantas vezes à minha mãe, às vezes a minha mãe precisa de ajuda, eu vou lá ajudá-
la, o meu pai é que anda a ver se aprende alguma coisa… (C50 - 9 - Perafita - F - LN - LN 
– D) 

A vantagem competitiva prende-se muitas vezes com o facto de ser a criança a única a 

saber inglês… 

Por exemplo, o meu pai vai pesquisar coisas sobre Matosinhos e não sei o quê e não sei o 
quê mais e às vezes, quando encontra uma coisa que não percebe, por exemplos, em 
inglês, às vezes chama-me porque eu sou o melhor em inglês da nossa casa. (C59 - 6 - 
Perafita - M – LN – D) 

Sinalizando apesar de tudo contextos diferentes, há casos em que a criança se refere ao 

vício que prende todos ou alguns membros da família… 
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Estão sempre no vício 
Sim, estão sempre no vício. Nós ao domingo nunca jantamos, jantamos assim leite e pão 
para não fazer muito trabalho porque estamos sempre na internet, toda a família está 
sempre na internet. A minha irmã até tem um computador de brincar e está lá. (…) 
Cada qual no seu computador. Algumas vezes o computador grande do meu pai está 
avariado não dá, por isso o meu pai espera para fazer outras coisas, espera pelo 
computador da mãe. Algumas vezes quando meu pai está no computador também 
quando eu não estou, estou por exemplo a fazer os trabalhos de casa então eu deixo o 
meu pai e depois quando ele está eu espero pelo da minha mãe. (C136 - 4 - Francelos 
(AMP) - F - LN – D) 

O meu pai é aquele que está mais tempo 
Porque ele (o pai) tem… anda sempre na internet, quer algumas vezes ir ver futebol e 
não tempo como na sala, vai à internet, ao Facebook, vai a muitos sítios. Primeiro 
começa pela minha mãe, eu é aquela que estou menos tempo porque como não ando a 
ter tempo, estou menos tempo. Mas só ao fim-de-semana, o meu pai é aquele que está 
mais tempo. (C136 - 4 - Francelos (AMP) - F - LN – D) 

Assim, as crianças ajudam os pais em 

….actividades lúdicas 

Às vezes para procurar filmes, que é para depois ele ir à loja alugar, filmes que estejam 
sejam novos, e outras vezes para procurar músicas. (C1 - 4º ano - Barreiro - F – LN – D) 
Para procurar coisas na internet, se quiser passar umas imagens, músicas ou vídeos 
para os amigos, para eles verem. Várias coisas que ela não conseguir fazer. (C48 - 4 - 
Perafita – F – LN – D) 
 
A minha mãe só me pede de vez em quando, porque tem a minha irmã lá em casa mas 
como ela vai muitas vezes… A minha irmã está lá e depois ela põem no Youtube e vai lá 
ver as músicas e depois ajuda-a a procurar as letras para perceber (C58 - 6 - Perafita - F 
- LN – D) 
 
Sim, mais o meu pai (…) sim, por exemplo, o meu pai pratica Karate e ele às vezes gosta 
de ver vídeos e às vezes pede-me para procurar na internet, porque não sabe qual é o 
site que há-de procurar e os vídeos também pergunta onde é que há-de ver (c155 - 9 - 
AMP - F - LN – D) 
 

…actividades profissionais (dentro ou fora de casa) e educativas/escolares 
(o caso das mães que regressam à escola) 

 
Como a minha mãe é vendedora de Avon pede para eu ensiná-la a ir a sites de (…) para 
fazer o pedido. È isso, só isso, que ela me pede ajuda (C10 - 4 - Barreiro – F – LN – D) 
Às vezes. (…) A minha mãe, quando andou a tirar o 9º ano, pedia-me para a ir ajudar a 
pesquisar para trabalhos. O meu pai, como ele é camionista, também pede ajuda para 
ver os caminhos. (C85 - 9 - Perafita - M - LN – D) 
 
Pede, quando ela foi para essa coisa das Novas Oportunidades não sabia fazer 
PowerPoint e tinha de ser tudo no computador e eu depois ensinei, porque estava a ter 
aulas de informática, no ano passado (C76 - 6  - Oeiras – F – LN – B) 

Sim, a minha mãe. (…) «Rita, conheces algum site?» Para procurar alguma coisa. E 
depois eu vou lá procurar e digo, olhe, por exemplo quando há alguns sites em que as 
coisas estão muito mal organizadas, a minha mãe diz «onde é que é aqui, por exemplo, o 
enter» e eu tenho que lhe explicar onde é que é, e esse tipo de coisas. Só mesmo em 
trabalhos. (C80 - 9 - Oeiras - F - LN – D) 

O meu pai. A minha mãe só quando, é como eu já disse, é para fazer aquelas compras 
online pede-me para eu marcar… para pôr o site. (C116 - 9 - Oeiras - M - LN – C) 
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Mais a mãe, agora por causa da escola. (…) para procurar, por exemplo, temas que ela 
precisa para a escola, coisas que precisa para fazer trabalhos e assim. Às vezes, 
também, para pesquisar músicas e coisas assim, que ela queira ouvir. Mas mais 
praticamente, por causa da escola, porque ela tem trabalhos e assim, e precisa de ajuda. 
(C128 - 9 - AMP - F - LN – A) 

A minha mãe, de vez em quando. (…) Para ir às receitas de bolo e isso... (…) Ela sabe, 
mas às vezes gosta de ir à Wikipédia e isso ela não sabe assim muito bem… (C156 - 9 - F 
- AMP - LN – C) 

A minha mãe como é cozinheira às vezes tem os formulários para colocar no serviço. A 
minha mãe também tirou o 7º, 8º e 9º, tudo junto, também foi preciso ajuda para fazer 
os trabalhos que pediam, mais nada. (C102 - 9 - O Frades - F - LN – C) 

…actividades informativas 

pedem-me para pesquisar sobre os jornais, para ver nos jornais (C12 - 6 - Barreiro - f – 
LN – D) 
 
Sim, a minha mãe já me pediu ajuda para pedir certas informações, se tiver algum 
comentário e quiser saber mais sobre aquilo…pede-me e eu vejo, e assim! (C18 – 9 - 
Barreiro - F – LN – D) 

…actividades comunicativas ( “eles dizem que são chiques e gostam de ir para o 

Facebook” mas…) 

A minha mãe às vezes pede. (…) Eu estava a trabalhar e depois quando acabei ela pediu-
me para eu lhe criar um mail. (C16 - 9º ano - Barreiro – M – LN – D) 
 
Por exemplo, às vezes eles [pais] querem… eles gostam muito de jogar no meu 
computador, gostam imenso de jogar e então… e também de falar com a minha irmã, 
que a minha irmã está longe e então pede esse tipo de ajuda: “ Aurora, liga à Inês” e eu 
digo como é que se liga, eu até acho piada, quando eu digo: “ Olha como é que isto se 
liga? Isto não dá” e eles não sabem mexer, eu acho uma certa piada (C60 - 9 - Perafita - 
F – LN – D) 
 
Eles dizem que são chiques e gostam de ir para o Facebook e etc. E então, depois querem 
estar lá a mexer, só que não sabem e então chamam-me para eu ir lá dizer-lhes como é 
que se faz, explicar como é que se mexe mais ou menos com aquilo (c134 - 6 - AMP - LN - 
M – B) 
 

…resolver problemas técnicos, ou ajudar em operações básicas 

Ah, a minha mãe quando está sozinha em casa e comigo, pergunta-me como é que se faz 
uma coisa por que de vez em quando a impressora não dá, tenho lá de ir eu. (C17 - 9 - 
Barreiro - M - LN – D) 
 
O meu pai uma vez esqueceu-se como é que se tirava…apareceu uma coisa e… para 
controlar… é aquilo do “ctrl z” e ele esqueceu-se e eu cheguei lá peguei no teclado e 
carreguei no “ctrl z” e aquilo… (C37 - 4 – Perafita - M – LN – C) 
 
Sim, o meu pai às vezes consegue, só que nem sempre, alguns são mesmo difíceis e ele 
não consegue e eu á vou indo e resolvo. (…) Uma vez entrou mesmo um vírus forte que o 
computador nem se conseguia ligar, eu consegui ligar a Net ao portátil e saquei tipo de 
um arranque para o computador e aí é que eu consegui. Tinha sido um vírus que entrou 
da Net, o meu pai sem querer abriu uma dessas páginas de vírus, ele não viu o símbolo 
entrou e não se conseguia, mas depois consegui eliminar o vírus. (C43 - 9 - G Vasco - M 
– LN – D) 
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O bloqueamento de … de pastas. Já aconteceu eles pedirem-me ajuda e eu consegui 
resolver. (C97 - 9 - G Vasco - F - LN – D) 
 

Nas famílias favorecidas, é baixíssima a frequência com que surgem alusões às ajudas 

que as crianças prestam aos pais. Os exemplos são efectivamente muito escassos. Pelo 

contrário, as crianças realçam o facto de os pais “saberem muito”. 

Sim, eles sabem mexer muito bem nos computadores. (C21 - 6 - C Moderno – F – LS – B) 
 
Porque normalmente ela [mãe] é que faz trabalhos para o trabalho dela e normalmente 
vai pesquisar as imagens, normalmente faz apresentações de slides, ela é médica para 
dar aulas ou cursos ou lá o que é, além de que a minha mãe ajuda a minha irmã a fazer 
os trabalhos da escola dela, normalmente mais a minha mãe que utiliza mais a internet 
(C64 - 9 - C Moderno – F – LS - B) 
 
Sabem muito bem. (…) É mais a minha mãe. (…) Porque ela descobriu um jogo da 
quinta e agora está lá todos os dias. (C141 - 4 - AMP - F - LN – A) 
 
Não, eles não precisam. Preciso mais eu do que eles. (C142- 4 - G Vasco - M - LN – B) 
 
Em casa da mãe, sou eu, a mãe. A mãe também é professora por isso é para fazer 
trabalhos da escola. Eu, a mãe e lá em casa da mãe normalmente o pai das minhas 
irmãs, o marido da minha mãe usa porque percebe de informática e mete uns alguns 
programas novos e faz algumas mudanças para termos sempre o computador a 
funcionar. E em casa do pai, o pai usa mais o do trabalho porque ele como é engenheiro 
trabalha muito no computador, faz os planos e essas coisas. E a mulher do meu pai 
também usa às vezes para fazer pesquisas sobre teatro ou assim e também tem o 
Facebook. (C74 - 6 - Oeiras – F – LS – B) 
 
Em casa do meu pai somos todos, a minha empregada só às vezes porque o meu pai... 
fazemos as compras online no Continente e às vezes a minha empregada, porque tem a 
conta do meu pai (porque é uma empregada que já lá está há muito tempo, tem 
confiança nela) e então ela vai para lá e faz as compras online. (…) Sim. Em casa da 
minha mãe sou eu e a minha mãe. (C144 - 6 - NS Rosário - F - LS – B) 

Neste patamar partilhado de literacia digital (“sabem muito bem”), as crianças 

transmitem apesar de tudo a mensagem de que os pais são mais qualificados 

tecnicamente do que as mães - embora muitas constatem que as mães usam mais a 

internet do que os pais em casa (até para ajudar os filhos nos trabalhos escolares). 

Sabem muito bem, mas sabe melhor o meu pai. (C142- 4 - G Vasco - M - LN – B) 
 
O pai sabe mais aí dos programas (C36 - 6 - C Moderno - M – LS – B) 
 
Hum, a minha mãe tem muitas vezes, muitas dificuldades, hum, o meu pai percebe 
muito de computador, trabalha basicamente com programas de softwares, tudo em 
informática, hum, publicidade, ele percebe muito e a minha mãe tenta aprender mas 
nunca tem sempre de perguntar ao meu pai outra vez, esquece-se sempre. 
Hum, porque basicamente é a minha mãe que não tem tempo para as coisas dela, é 
professora cá no colégio e como ela tem de dar avaliações, a minha mãe é muito 
ocupada e gosta de ser ocupada, nós dizemos há minha mãe, “pára, vai-te sentar no 
sofá, acalma-te”, mas ela não consegue mesmo. (C67 - 9 - C Moderno - M - LS – B) 
 
O meu pai sabe muito bem. A minha mãe já sabe mais algumas coisas (c94 - 6 - G Vasco 
- F - LN – C) 

Se o meu pai não estiver lá, pede-me a mim. (…) Hum, como ligar a Internet, é muito 
comum, deve ser o mais comum, depois, para ajudar a mexer o computador de um lado 
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para o outro mas isso não é nenhum problema, mas depois com computadores, hum, 
como imprimir. (…) Imprimir a informação e passar para o USB ou CD. (C67 - 9 - C 
Moderno - M - LS – B) 

A minha mãe, só. Às vezes quer música para ouvir e não sabe...Mas nós sabemos e pede-
me ajuda. (C89 - 6 - NS Rosário - F - LN - A) 

Quanto aos pedidos de ajuda às crianças, eles provêm, às vezes, dos avós… 

O meu avô trabalhava num banco e agora como já está reformado, está mais ligado à 
bolsa pela internet. E às vezes ele precisa de ajuda. Ele ainda não percebe bem como é 
que nós desligamos o volume. Quando ele quer ver vídeos que estão lá no site, ele ainda 
não sabe bem. Ele está habituado a chegar, clicar e abrir...Ele às vezes pede ajuda para 
isso. (C23 - 9 - C Moderno - F – LS – B) 
 
Depende. Tipo… a minha avó diz para eu a ensinar a navegar na internet porque é um 
meio útil. (C45 – 6 - O Frades - F – LN – A) 

Quanto aos pais, quando isso acontece, o pedido refere-se a ajudas dos filhos para   

…a execução de tarefas específicas e qualificadas, esporádicas 

Às vezes para aceder a certos sites, por exemplo, o meu pai gosta muito de visitar 
pousadas e então às vezes pede-me para ir já pesquisando e depois dou-lhe só os sites, é 
mais fácil, por exemplo para criar... quando o meu pai quis criar uma conta no gmail 
também me pediu a mim porque não estava muito habituado, coisas desse género. (…) 
Ela também me pede ajuda para visitar sites de lojas e assim. (C24 - 9 - C Moderno - F - 
LS – C) 

Por exemplo, o meu pai, uma vez precisou, por exemplo, de uma fotografia de satélite e 
eu mostrei-lhe um site onde podia ter isto, ou por exemplo às vezes um site, aceder a um 
site, e eu vejo, porque às vezes tem assim umas coisas que não dá directamente, tem de 
se passar por um processo. (C66 - 9 - C Moderno - M – LS – B) 

À minha mãe! (risos) (…) Não sei! Sei lá, para fazer alguma coisa... para aderir a 
alguma coisa na internet. Por exemplo, no Hi5, Facebook e essas coisas... eles às vezes 
perguntam-me como é que se faz...Mas não me costumam pedir muito. (C91 - 9 - NS 
Rosário - F - LS – B) 

A minha mãe, às vezes, como ela só mexe em alguns... não sei, ela não precisa de fazer 
pesquisas, não anda na escola como é óbvio, e ela usa mas é só para fins do colégio, 
quando é para fazer assim alguma coisa fora do vulgar ela pede ajuda., mas quase 
sempre consegue sozinha. (…)  Quando é, por exemplo... porque agora o meu irmão 
mais velho... é uma história um bocado complicada, porque o meu irmão mais velho 
agora foi viver, casou-se e foi viver para Macau, então nós utilizamos o skype para falar 
com ele e, por exemplo, para ela fazer o download do skype, download eu também não 
gosto que ela mexa muito nisso porque às vezes pode, não sei, pode alterar alguma coisa 
e depois já não dê para fazer, para entrar no computador, então quando ela quer fazer, 
quando quer baixar algum site ou programa eu digo para ela me pedir ajuda, mas não é 
que ela não saiba. (C93 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

…não perder tempo e ir aos sítios de forma mais rápida 

(…) Exacto, às vezes o meu pai… pronto, às vezes aquelas coisas de ser mais fácil para 
não ter que ir… (…) internet é mais só ir directo aquele sítio, para não andar… (C55 - 9 - 
NS Rosário - F - LS – A) 
 

…solucionar problemas técnicos 

Não só a minha mãe de vez em quando se está com um problema e como não costuma 
usar muito e eu costumo saber mais que ela em algumas coisas às vezes ajudo-a. De vez 



 

 75 

em quando. (…) Ela costuma estar a ouvir música no Youtube e às vezes aquilo encrava 
ou não dá para abrir, certos vídeos não dá para abrir e ela diz-me porquê e pergunta-
me e depois eu explico. (C45 – 6 - O Frades - F – LN – A) 
 
Quando ela, por exemplo, quer ver um documento e depois… pronto, aquilo na internet 
demora muito tempo a abrir e ela diz que não é possível, e isso… coisas do género… (C88 
- 6 - NS Rosário - F - LS – A) 
 

…fazer actualizações 

Depende, só se forem coisas mais recentes, porque eu acabo por estar mais actualizado 
por causa da televisão, a internet mais para consultar contas bancárias, emails, noticias 
e acabo por ajudá-los em algumas coisas que eles necessitem…(…) Por exemplo, é 
complicado, mas eles há pouco tempo aderiram a um sistema que é um novo browser e 
que acaba por ser muito diferente dos outros e acaba por ser mais seguro e eles não 
sabiam como utilizar, eu já o tinha no meu computador, já o tinha instalado e acabei 
por ensiná-los, ensiná-los entre aspas, eles conseguiam safar-se, mas acabei por lhes 
dizer como é que… 
 

1.6.2.Dos pais para os filhos… 

Quando as crianças da amostra são interrogadas sobre a ajuda que pedem aos pais no 

que toca o uso do computador ou da internet, as respostas são menos extensas e as 

diferenças entre meios sociais não aparecem tão vincadas como no caso da ajuda em 

sentido contrário. Registam-se, contudo, algumas nuances. Entre os mais 

desfavorecidos,  são quase exclusivamente as figuras masculinas que prestam ajuda 

técnica; em meios mais favorecidos, juntam-se a estas as mães, competentes para 

resolver problemas ou com capacidade de iniciativa e financeira para chamar um 

técnico. Por outro lado, é notável o contraste entre a quantidade e diversidade de 

ajudas que as crianças de meios desfavorecidos prestam aos pais e a ajuda técnica 

especializada e focada que os pais prestam aos filhos em meios favorecidos. 

Alguns exemplos, entre os mais desfavorecidos… 

São sobretudo as figuras masculinas (pai, padrinho, avô, colega ou amigo do pai) que 

prestam ajuda e a ajuda tem sobretudo uma natureza técnica (arranjar o computador 

que bloqueou ou avariou, instalar programas, limpar um vírus, etc). A figura da mãe 

apenas é evocada nos casos em que se refere a ajuda nos trabalhos escolares que 

recorrem ao computador.  

… a ajuda directa do pai, do padrasto 

Chamo o meu pai, o meu pai tá a trabalhar eu telefone-lhe e ele diz-me o que é que eu 
hei-de fazer… (…) Quando a minha mãe ou o meu irmão não sabem…ou espero por ele 
ou ligo-lhe (…) E explica-me como é que se faz 
(…) Ah…ás vezes não (…) Se não conseguir chamo o meu pai (C9 – 4 - Barreiro – F – LN 
– D) 
 
Depende, às vezes, basta ligar o modem ou desligar, aí resolvo, às vezes para tirar a pen 
do computador, ou isso, mas caso contrário, é o meu pai, que às vezes até prefiro não 
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mexer, senão, ele diz que eu fiz isto e aquilo mal e depois ainda tenho de ouvir por 
tabela, por isso mais vale dizer logo para ser ele a fazer. (C7 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 
 
Na casa da minha mãe peço ao meu padrasto, na casa do meu pai é o meu pai.(…) O 
meu computador há pouco tempo foi para instalar uns programas e depois quando o 
ligava o monitor não ligava, não aparecia imagem, pedi a ele e o computador teve de 
voltar para lá. (C16 – 9 - Barreiro – M – LN – D) 
 
Ao meu pai. O meu pai vai ver e se não consegue, vai...e depois, às vezes, o meu 
padrinho vai lá ver se consegue...depois outras vezes não consegue e vamos para 
arranjar. (C69 - 6 - G Vasco – M – LN – C) 
 
Sempre ao meu pai. (…) Uma vez ele, o computador a imagem virou de pernas para o ar 
e o meu pai foi lá arranjar e mudou o iniciar porque era aquilo que eu precisava e 
pronto mas é mais fácil com o novo iniciar do que como veio porque com o novo iniciar 
já sei onde é o PowerPoint, o Word, e é mais fácil assim. (…) Não é bem técnico. Ele não 
é muito lá bem de arranjar computadores. É assim, eu já fui lá e já vi ele assim a 
trabalhar em coisas e etc. Deve ser em arranjar como por exemplo um pouco de 
electricidade ou isso. (C136 - 4 - Francelos (AMP) - F - LN – D) 
 
Recorro] ao meu pai (…) quando a internet estava ligada mas, por exemplo a internet 
wireless estava ligada mas o computador não a detectava (…) às vezes o coiso do 
wireless não se consegue auto configurar (c157 - 9 - AMP - M - LS – D) 

… a ajuda por interposta pessoa: o pai conhece alguém.. 

O meu pai conhece um senhor que trabalha em computadores e o meu pai fala com ele e 
ele vai lá arranjar (C3 - 4 - Barreiro - M - LN – D) 
 
O meu avô, porque ele percebe imenso de informática e então sabe tudo, tudo mesmo. 
(…) Ligo para ele (…) Sim e se for preciso ele vai lá a casa. (C15 - 9 - Barreiro - F - LN – 
D) 
 
Então, o meu pai conhece um homem dos bombeiros que é mais ou menos informático e 
que vai sempre lá a casa quando há desse tipo de problemas (C131 - 9 - O Frades - F - LN 
– C) 
 
Ao meu pai. O meu pai depois, se não conseguir, ele acho que pede a um colega, que ele é 
especialista, sabe muito de computadores e ele lá o arranja. (c132 - 4 - AMP - F - LN – C) 
Peço ao meu pai e se ele não sabe, tem amigos que trabalham com computadores (…) 
não, mas quando tenho alguma dúvida pergunto ao meu pai (c154 - 9 - AML - F - LN – 
C) 

…as ajudas educativas das mulheres: a mãe, a tia 

       Tive que chamar a minha mãe e a minha tia 
Porque às vezes eu vou a sites que eles querem ir, depois trago deveres que é para 
pesquisar na Internet e eles ajudam-me a pesquisar. Depois tenho que ver aonde está 
aquilo... Um dia levei um trabalho para fazer “todos diferentes, todos iguais”. Então eu 
não conseguia encontrar imagens para depois fotocopiar. Tive que chamar a minha 
mãe e a minha tia para me virem ajudar. (C38 - 4 - Perafita - M – LN – D) 
 

                Com a ajuda da mãe…  ou a tia 
Há algum que comecei a fazer umas folhas tipo desenhos animados com a ajuda da 
minha tia e depois fui fazendo e procurando jogos e depois fui fazendo trabalhos. (…) Eu 
ligo à… primeiro, se for de reis, eu digo à minha mãe qual é o rei e a minha mãe escreve 
lá o nome do rei e depois está lá e ela clica e depois… (incompreensível) (…) Eu estou lá a 
ver como é que ela faz para quando for mais velho saber mexer no computador (…) Mas 
eu agora… a minha mãe vai fazer um trabalho que sou eu que vou escrever e essas 
coisas todas. (…) A professora não quer que seja: a mãe vai lá, vê o que é importante e 
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imprime e já está. A minha professora não quer isso. A minha professora quer que eu 
faça mas com a ajuda da mãe. (…) Então o próximo trabalho já vais ser tu a escrever o 
que é que queres, a procurares… Com a ajuda da mãe… (…) Ou a tia. (…)  Com a tia é 
jogos, daquelas coisas dos desenhos animados e às vezes para quando a minha mãe não 
está e diz para eu fazer uma coisa e eu não percebi muito bem, chamo a minha tia. 
(C108 - 4 - Oeiras - M - LN – C) 

Outros exemplos, entre os mais favorecidos… 

Aqui também é sobretudo ao pai (ou a irmãos) a quem se pede ajuda técnica, notando-

se um  ligeiro desequilíbrio em detrimento das figuras femininas da família. Mas a mãe 

aparece mais vezes, em primeira ou segunda linha, do que nos grupos sociais 

anteriores. Quando nem o pai nem a mãe conseguem resolver o problema, chama-se  

algum “técnico de fora”. 

…o pai, os irmãos 

Depende 
depende se for um vírus muito forte elimino sozinho mas, mas olhe um muito muito forte 
chamo o meu pai, mas se for um fraquinho elimino sozinho. (C4 - 6 - Barreiro – M – LS 
– D) 

       O pai já me ensinou 
quando me falta a internet mesmo, o pai já me ensinou, vou lá ao botãozinho, desligo a 
tomada, volto a ligar e depois aquilo normalmente fica bom. Às vezes quando não fica, 
assim é que chamo o pai, essas coisas já não percebo muito. Agora de vírus... o pai... 
acho que quando se detecta o vírus o pai vê qualquer coisa. O computador começa a 
ficar mais lento e depois o pai começa a instalar o anti-vírus, ele já tem antivírus só 
que... instala um programa e depois ele detecta os vírus e resolve aquil (C36 - 6 - C 
Moderno - M – LS – B) 

Peço ajuda ao meu pai 
Se não conseguir resolver sozinho peço ajuda ao meu pai, se não conseguir resolver, 
chamo um técnico. (C66 - 9 - C Moderno - M – LS – B) 

           Algum problema? 
Peço ao meu pai, se ele souber resolver. Senão não vou mesmo à Net. 
(…) algum problema? Já houve umas vezes... por causa do antivírus que tínhamos… 
tinham duas firewall que eram do próprio computador, do Windows e do próprio 
antivírus. E então como andavam lá em conflito, houve uma vez que a internet deixou de 
funcionar. (…) E depois ele [pai] também não conseguiu, e então aquele computador já 
não estava a dar. Mas se passássemos para o computador portátil dava. Então o meu 
pai levo-o para arranjar e foi aí que descobriram que o problema era... (C41 - 6 - G 
Vasco – M – LS – B) 

      Se não espero que o meu pai e o meu irmão cheguem 
Se não tiver ninguém em casa vejo se consigo resolvê-lo, se não espero que o meu pai ou 
o meu irmão chegue que eles é que normalmente conseguem resolver. Se eles não 
conseguirem resolver, o meu tio que percebe muito disso é que resolve o problema. (…) 
Nenhum. Só que às vezes como o computador fixo é com água, tem um depósito de água, 
às vezes, quando há alguma fuga ou não sei o quê, o meu tio é que faz essas coisas de 
computadores. Ele vai lá arranjá-lo. (c107 - 6 - G Vasco - F - LS – B) 

        Quando a internet encrava 
Ao meu pai. (…) Que o computador tenha algum vírus, estar a entrar nalgum site e não 
aceder ao site, encravar a internet… (…) Por exemplo, quando a internet encrava eu 
fecho a janela e depois volto a tentar abrir. Os vírus, depende do programa que o 
computador tiver, alguns programas já sei como é que e faz a análise para ver os vírus e 
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depois removê-los para quarentena, algumas coisas já sei. (C55 - 9 - NS Rosário - F - LS 
– A) 

…o pai e a mãe 

        Se for no computador da mãe, se for no computador do pai 
Peço ajuda a mãe se for no computador da mãe, se for no computador do pai e a mãe às 
vezes diz, ai vai lá perguntar ao pai, porque o pai sabe mais daquilo que a mãe. (…) 
Aquilo não está bem fixa, às vezes tu vais á casa de banho e depois aquilo aparece “não 
Internet, não ter rede “(…) Pronto e cai e eu vou chamar a minha mãe e a minha 
mãe...”Matilde, tens que esperar mas se isso não conectar, espera e vais daqui a 20 
minutos vais outra vez, se isso não resultar, chamas o pai”. (c83 - 4 - C Moderno - F - LS 
– B) 

            Às vezes ajuda-me...Outras vezes não 
ao meu pai, que percebes mais de toda a casa, de internet. (…) Às vezes, chega tarde de 
Felgueiras...porque ele trabalha em Felgueiras...e pergunta à minha mãe...E às vezes 
ajuda-me...Outras vezes não (c87 - 4 - NS Rosário - M - LN – A) 

         Ao meu pai, a minha mãe 
Ao meu pai, a minha mãe… pronto… normalmente pedimos sempre ao meu pai… ao 
meu irmão, à minha mãe…(…) Eu quando era pequenina usava muito… esqueci me do 
que o meu pai tinha dito e enchi o computador cheio de vírus e que me lembre mais 
nada…Eu depois ficava com os computadores da minha mãe, por exemplo: a minha 
mãe comprava um novo e eu ficava com o dela. Pronto e como era antigo já havia cada 
vez mais problemas, cada vez mais lento e o meu pai pedia ajuda aos outros. (C49 - 6 - 
Perafita - F - LS – B) 

 

…à mãe 

      Ela é que sabe lá a coisa do wireless 
Normalmente, se for vírus, eu tenho aquele anti-virus…diz logo para accionar e eu 
acciono. Depois quando aquilo não dá, peço sempre ajuda à minha mãe, que ela é que 
sabe lá a coisa do wireless e pronto. (C26 - 9- C Moderno – LS – B) 

       Tinha que estar sempre a perguntar 
Quando ainda estava a aprender e ainda me esquecia muito de como é que se fazia e 
tinha que estar sempre a perguntar... (…) Ah, uma vez na ligação não conseguia e pedi à 
minha mãe mas ela depois conseguiu. (C121 - 6 - AMP - F - LS – B) 

     A minha mãe vai lá 
A maior parte das vezes peço ajuda à minha mãe, mas, por exemplo, há pouco tempo, às 
vezes aquilo… pronto, o wireless tem que se ligar… (…) E às vezes aquilo desliga-se e eu 
não sabia e disse assim à minha mãe: «Oh mãe não há net, não há net» e a minha mãe 
foi lá e: «não há net? Há sim senhor» e pronto ela resolve aquilo tudo porque ela 
percebe de computadores e ela passa o dia inteiro no computador. (…)Até porque, 
pronto, ela trabalha na TV Cabo para a Zon e pronto, ela percebe mais ou menos e isso 
e, por exemplo, a pessoa que foi lá ver isso e instalar os computadores era amigo dela. 
(…) Ela passa todo o dia no computador, mesmo a trabalhar. (C127 - 6 - GILCO -F - LN 
– C) 

…uma rede de ajudas múltiplas numa família recomposta 

A quem é que eu peço ajuda? Ao meu pai não que isso ele não percebe nada, não percebe 
nada disso. Quando o meu irmão está lá, que ele percebe de computadores, que ele é 
técnico, peço-lhe a ele. Ou então à filha da minha tia que ela também é muito a nível de 
computadores. Ou então peço ao namorado de uma das minhas irmãs que tirou o curso 
de Internet, tirou o curso de computadores e assim. Peço também mais à minha mãe que 
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ela também percebe daquilo. E a minha empregada também percebe que ela tirou um 
curso de mexer nos computadores e então ela também percebe, e peço-lhe a ela às vezes. 
(…) Quando estou em casa da minha mãe, peço à minha mãe. (…) Vírus, peço. 
Dificuldade de ligação tento fazer eu. Senão consigo peço à minha mãe e então depois... 
(…) É isso, quando não consigo peço à minha mãe. Em casa do meu pai peço mais ao 
namorado da minha irmã. Telefono-lhe, como somos vizinhos ele vai lá. (C144 - 6 - NS 
Rosário - F - LS – B) 

 
1.7. Os medos e os riscos: representações 

1.7.1. Os medos associados ao uso da internet parecem estar muito presentes no 

discurso e no universo infantis. Há consciência deles, há exemplos concretos de 

experiências “más” (do próprio mas, sobretudo…de irmãos, colegas, casos de que se 

ouve falar na televisão).  Metade das crianças entrevistadas reconhece que sentiu medo 

ou conhece riscos no uso da internet. Quase 1/3 viveu (ou conhece alguém que viveu) o 

que pode ser considerado uma “má experiência”. Talvez porque abranja uma franja de 

crianças mais novas, este estudo regista uma maior taxa de risco pressentido do que o 

estudo europeu de Livingstone e outros (2010), onde aliás Portugal surge incluído no 

grupo dos países com menor incidência daquele indicador: “12% of European 9-16 year 

olds say that they have been bothered or upset by something on the internet” 

(“communicating with new people not met face-to- face and seeing potentially harmful 

user-generated content”). 

 
Q. 1.7.1.1. Medos (pessoais ou de colegas) 
  n % 
Sim 72 45,9 
Não 85 54,1 
Total 157 100,0 

 

Q. 1.7.1.2. Más experiências(pessoais ou de colegas) 
  n % 
Sim 44 27,8 
Não 114 72,2 
Total 158 100,0 

 

Os irmãos mais velhos tomam aliás uma atitude paternalista e de protecção 

relativamente aos irmãos mais novos: comentam a necessidade de os controlar, de os 

aconselhar, de os ensinar sobre aquilo que não devem fazer. O mesmo se diga das 

crianças mais velhas relativamente aos “mais pequenos” -  de cujos comportamentos de 

risco supostamente se afastam. “Eu acho que eu estou mais preocupado com o meu irmão 

no MSN do que a minha mãe alguma vez esteve comigo”  

(C67 – 9 – C Moderno – M – LS – B) 
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O que aconselho mais 
O que eu aconselho mais é que todas as crianças mesmo os jovens mais… os 
adolescentes, que tenham é muito cuidado também porque há pessoas que, crianças 
mesmo, que nem têm noção do vírus. (C37 – 4 – Perafita – M – LN – C) 

 
Eu isso já não acho bem 

eu isso já não acho bem, eu tenho 14 anos, não é por experiência própria porque nunca 
tive esse tipo de problemas, mas acho que crianças de 10 anos não deviam usar a 
internet sozinhas.(..) Há certas palavras por exemplo “ a gata” ou “gatos” para eles é um 
animal, mas para certas pessoas já não é um animal, já é outro tipo de conversa para 
eles, apropriado para os mais adultos. (C50 – 9 – Perafita – F – LN – D) 

E mete-me um bocado de medo 
O meu sobrinho tem 9 anos e mete-me um bocado de impressão como é que ele mexe 
naquilo tudo, vai para o Messenger falar com os amigos e mete-me um bocado de medo 
olhar para ele: “Meu Deus, tu tens 9 anos e mexes nisso, eu com 9 anos não sabia o que 
era isso.” É mesmo…é complicado. (C60 – 9 – Perafita – F – LN – D) 

Combinar coisas com estranhos, porque alguns jovens são muito ingénuos (…) pensam 
que tudo é um mar de rosas e que estão a falar a sério. (C80 – 9 – Oeiras – F – LN – D) 

     Se uma criança de sete anos entrar num chat 
exemplo, se uma criança de sete anos entrar num chat onde pode falar com pessoas de 
outros sítios, de outros locais e essas pessoas manipulam as crianças, por exemplo 
fazem-se passar por… por… crianças da sua idade… (…) E, por exemplo, combinam 
encontros e as pessoas vão e as crianças vão ter com essas pessoas e não se dirigem, não 
falam com os pais primeiro, acho que é mau e acho que é perigoso para as pessoas 
e…(…) Acho também que as crianças deviam… deviam ser acompanhadas de adultos ou 
pessoas mais informadas do que elas quando mexem na internet porque, por exemplo, 
podem estar a abrir uma coisa que não tem a certeza se tem vírus ou não. (C118 – 9 – 
Oeiras – M – LN – D) 

     Ficar viciada naquilo 
Para as crianças sim, para os jovens acho que não. (…) Primeiro, podem mesmo ficar 
viciadas naquilo (C105 – 9 – O Frades – M – LN – B) 

Uma pessoa não deve deixar um miúdo sozinho 
Pode [ser perigosa] se não lhes forem dadas instruções! Uma pessoa não deve deixar um 
miúdo sozinho. Deve-se ter alguma supervisão, não demasiada que isso também causa… 
(…) Sim, constrangimento (C66 – 9 – C Moderno – M – LS – B) 

Há programas que não são muito aconselháveis para crianças 
Depende, porque agora há programas que não são muito aconselháveis para crianças e 
depois há outros programas que são educacionais têm hiperligações para esses 
programas, não é muito bom, mas de geral, de maneira geral, acho que é bom para as 
crianças e para os jovens. (…) Tipo… programas que, por exemplo, os mais novos 
possam não entender e começam a pôr informações deles próprios que não devem e 
depois acontecem situações que são assim um bocado constrangedoras. (…) Não porque 
sempre… quando eu era mais pequeno, sempre que estava na internet era nos 
computadores fixos e tinha sempre um dos meus irmãos à minha beira, a ajudar-me, e 
agora que já sou mais velho já entendo mais ou menos então não. (C93 – 9 – NS Rosário 
– M – LS – A) 

Depende da idade e do raciocínio deles 
Depende da idade, e depende do raciocínio deles. Por exemplo, infelizmente há rapazes 
aqui na escola já… 14 anos que pronto interessam-se por outras coisas que não devem e 
às vezes é um bocadinho perigoso… mas agora uma pessoa que tem consciência do que 
faz já não é assim tão perigoso… Dá-me exemplos… Por exemplo um rapaz que diz “hey 
que gaja toda boa, vou vê-la na internet e não sei quê” ou então por exemplo há crianças 
que gostam de ver wrestling e vão ver como é que se fazem os movimentos de wrestling 
e depois aplicam aos miúdos que se metem com eles (C49 – 6 – Perafita – F – LS – B) 
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1.7.2. Há riscos referidos pelas crianças que são efectivamente reais (como contágio 

de vírus, abordagens abusivas por parte de estranhos, imagens pornográficas) mas 

outros que de um ponto de vista da racionalidade adulta poderiam ser considerados 

próximos de  “fantasiosos”. São porém muito temidos, e sobretudo apontados pelas 

crianças mais novas – os “homens maus”, os “ladrões” que vêm a casa e “depois 

raptam-nos”, “roubam” ou “matam”. Nos testemunhos, estas personagens assumem 

um estatuto próximo do das bruxas más dos tradicionais contos infantis… 

        Pessoas estranhas 
vêm pessoas estranhas em comunicação com elas, há-de haver uma parte em que elas 
pedem encontro, depois a gente sem saber vamos e depois eles raptam-nos. (C14 – 6 – 
Barreiro – LN – D) 

Ladrões 
nos emails, ladrões que me convidassem para um encontro e isso… (c87 – 4 – NS 
Rosário – M – LN – A)  

       Roubar-me 
Messenger para não falar com pessoas desconhecidas, para não marcar encontros… 
uma data de coisas(..)Podem vir a casa roubar-me… e isso. (C27 – 4 – Perafita – F – LN 
– C) 

Homens maus 
Se homens maus forem à internet e quiserem conhecer e souberem mexer na internet 
isso é perigoso (C48 – 4 – Perafita – F – LN – D) 

 
       Homens que só querem raptar-nos 

na internet…como meninas nuas, que já disse e etc… (…) Falar na net, conhecerem-se na 
internet, depois pensar que são meninas e afinal são homens que só querem raptar-nos.  
(C69 – 6 – G Vasco – M – LN – C) 

        Ele começou a falar com a menina 
então ele começou a falar com a menina e houve um dia em que a menina disse que ia 
ter um jogo… que ia ter um treino e então depois do treino… e ela disse-lhe que a cor 
preferida era azul e era a do equipamento dela e o homem já sabia qual era a escola 
dela…(…) E depois foi lá e começou a reconhecer qual era a menina…(…) E depois foi lá 
à mãe e explicou-lhe que aquilo era o suficiente para lhe dizer… para a menina saber 
que não deve fazer aquilo. (…) E também foi dizer à polícia que ela mostrava os pais e as 
pessoas que estavam. (C108 – 4 – Oeiras – M – LN – C) 

     Eles raptam 
que no Facebook, eles raptam e no Carnaval as auxiliares tiraram fotografias e uma 
amiga minha disse que não queria tirar fotografias porque podiam por no Facebook e 
ela ser raptada. (C149 – 4 – AMP – M – LN – C) 

           Podem-me raptar 
podem raptar as pessoas, fazem um convite e podem ser pessoas estranhas, podem-me 
raptar e é isso que eu tenho medo (C150 – 4 – M – AMP – LN – D) 

        Há roubos, mortos 
Pode ser perigoso porque às vezes há raptos pela internet…há roubos, mortos (…).  
Fazem encontros num certo sítio deserto e depois matam a pessoa. (C125 – 6 – GILCO – 
F – LN – B) 
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ir buscar depois à noite 
Às vezes também é falar com desconhecidos, às vezes podem-nos ir buscar depois à 
noite. Raptar-nos. (C30 – 4 – G Vasco – M – LS – A) 

Há depois muito frequentemente a referência aos medos associados à pedofilia… 
 

Tipo pedófilos  
Meter as fotografias das crianças pequenas na internet. Nem eu nem o meu irmão… a 
minha cunhada meteu no outro dia a fotografia das minhas sobrinhas e o meu irmão 
apagou aquilo tudo, não gosta. (…) Porque me dizem, às vezes, que há pessoas que tiram 
fotografias da internet, imprimem para coiso… tipo pedófilos. (C3 – 4 – Barreiro – M – 
LN – D) 
 

      Exibir sexualmente 
Perigos, por exemplo, quererem que a pessoa se exiba na Internet. (…) Exibir 
sexualmente. Mais… Que a gente a partir da Internet possa marcar um encontro e que 
possa acontecer… é desse género… (C51 – 9 – Perafita – M – LN – C) 
 

     Podem ser pedófilos 
Os rapazinhos podem estar a passar na rua, mas podem ser pedófilos, ou lá como se 
diz… Temos de ter cuidado com as pessoas com que falamos… (C159 – 9º - AMP – F – 
LN – D) 

…ou à pornografia, “essas porcarias” 
 

Grandes porcarias na internet 
Se souber utilizá-la sem fazer grandes porcarias na internet [não há perigos] (…) Ir ver 
imagens de mulheres e de homens nus! Essas coisas… Irem ao facebook, sem saber 
utilizá-lo, ou Hi5. (C5 – 6 – Barreiro – M – LN – C) 

          Coisas pornográficas ali que já passam dos limites 
Também há certas coisas que não devíamos estar lá, se calhar, como sites 
pornográficos, mas também não acho que os pais não devam explicar isso, acho que 
devem, só que também há coisas pornográficas ali que já passam dos limites, ou por 
exemplo alguns sites estão a dizer coisas que não devem. Não, nunca passei por esse tipo 
de situação, os meus amigos é que às vezes gostam de lá ir. Eu não me sinto também 
muito interessado por nada de pornográfico. (C13 – 6 – Barreiro – F – LN – D) 

A pornografia, as vendas ilegais, comércio ilegal na internet, tive um colega meu que 
comprou uma coisa pela internet e acabou por ficar sem o dinheiro e sem a coisa, falar 
com pessoas estranhas, o Messenger pode ser perigoso nesse sentido, não estou a ver 
assim mais exemplos… (C56 – 9 – NS Rosário – M – LS – A) 

…os contactos com estranhos, “adicionar pessoas” que não se conhece e que 

depois marcam encontros 

depois quando as pessoas os convidam para ir sair, se eles não souberem quem é, não 
devem aceitar! (C5 – 6 – Barreiro – M – LN – C) 

por um lado sim, pode haver lá pessoas que queiram falar connosco e então nós 
podemos dizer onde moramos e como somos, elas vêm e ser pessoas más (C53 – 4º ano 
– Colégio NS Rosário – F – LN – A) 

adiciona um desconhecido, esse desconhecido começa a falar, pode querer traficar ou 
assim, não sabe (c32 – 9 – Nª Sra Rosário – M – LN – A) 

Quero saber quem é que me está a adicionar, porque já tentaram adicionar-me e nunca 
vou falar com pessoas estranhas, porque podem estar do outro lado do mundo e tipo 
“vamos combinar um encontro?” e isso já vi na televisão e assusta-me. Irrita-me como é 
que as miúdas conseguem ir nessas falinhas mansas. (C139 – 9 – NS Rosário – F – LN – 
A) 
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Por exemplo… lá… aquilo que… podem… podem marcar encontros… e depois podem 
ficar raptados e isso… (…) Não [tenho medo]. Eu nunca marco. (…) Vi nos telejornais e 
jornais… E pela internet também. (C62 – 9º ano – Perafita – M – LN – D) 

podem ir a sites onde podem comunicar com eles e pode acontecer alguma coisa a essas 
crianças, ao comunicarem com outra pessoa que não conhecem, podem comunicar um 
encontro e depois pode acontecer alguma coisa, os pais ficam preocupados e não sabem 
(c94 – 6 – G Vasco – F – LN – C) 

Quando falo com pessoas estranhas que não me conhecem de lado nenhum. (C86 – 4 – 
Oeiras – F – LN – D) 

Tive medo de, por exemplo de vir a conversar com estranhos e depois irem lá a minha 
casa, qualquer coisa assim (C77 – 6 – Oeiras – F – LN – D) 

uma pessoa má, por exemplo, podemos querer fazer algum mal e fazer-nos um 
encontro, por exemplo, e nós a pensar que é o tal amigo, nós lá dizemos que sim e depois 
das aulas vamos lá e é um perigo. (C132 – 4 – AMP – F – LN – C) 

Porque nos podem enganar… (…) Ah, Darem entidades falsas… Ah… depois, depois a 
alegarem ah darem entidades falsas…atraem-nos para um sítio… (…) Eles… 
nós…Atraem-nos para um sítio através da internet… e depois atraem-nos por internet, 
para um sítio e podem-nos fazer mal… (…) Senão andar sempre, senão andar naqueles, 
sítios, … sítios, senão andar (C57 – 4 – C Moderno – M – LS – B) 

Podem-se envolver com pessoas estranhas que querem fazer mal, podem falar com 
quem não devem, podem ver coisas que não devem, podem fazer praticamente tudo que 
não devem (C92 – 9 – NS Rosário – M – LS – A) 

….ou os riscos associados ao dar informações pessoais, expor o corpo (através da 

colocação de fotografias, imagens ou vídeos online) 

Os hi5, os facebook, esses sites assim de conversa e de partilha de informações. Ficheiros 
e fotos, podem ser perigosos por que quase toda a gente pode ter acesso e porque não 
sabemos quem é que pode estar do outro lado. (C6 – 9 – Barreiro – F – LN – D) 

Dão dados pessoais que não devem dar, isso pode levar a coisas más. Essas pessoas 
podem ter outras intenções para além de conversar. Podem ir ter com essas pessoas a 
sítios que eles escolhem e eles fazerem-lhe mal. (C61 – 9 – Perafita – F – LN – D) 

já ouvi falar de muitas pessoas que dão a morada, a hora em que lá estão em casa 
sozinhas e isso, o número do telefone, o nome completo, a morada…(C101 – 6 – O Frades 
– M – LN – C) 

Perigo no hi5, eu tenho hi5, e depois diz lá; queres uma namorada? E eu não clico, se 
não, pode ser; tens um número de telefone, e eu não clico (c29 – 4 – Nª Sra Rosário – M 
– LS – A) 

Não sei, por exemplo, aquelas pessoas que andam à procura de…, vamos falar assim, de 
namorados ou determinadas experiências e que digamos não estão com a cabeça no 
lugar e que não pensam duas vezes, podem se aventurar numa coisa e depois correr 
mal…(..), uma pessoa expor demasiadas informações pessoais, pode pensar que está a 
falar com uma pessoa que tem confiança, mas depois essa pessoa não é realmente 
aquela e depois explora as suas informações (C55 – 9 – NS Rosário – F – LS – A) 

Por exemplo aquela rapariga que houve cá em Viseu há pouco tempo, que fez vídeos 
para o namorado, puseram na internet. É um bocado mau para a imagem dela, e para 
o futuro dela. (…) Sim…era ela a masturbar-se para o namorado. (…) Foi o namorado 
quando acabou com ela (C99 – 9 – G Vasco – M – LS – A) 

…visitar sites de encontros, inapropriados – sites “por assim dizer, com temas 

mais fortes” 
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claro que se formos a sites, por assim dizer, com temas mais fortes, claro que se torna 
perigoso. (…) Sites de encontros e esses sites assim, isso aí acho que não, acho que é 
perigoso, mas de resto, não, ou dar informações, por exemplo, às vezes perguntam, és 
de onde ou assim, aí pode se tornar perigoso. (C7 – 9 – Barreiro – F – LN – D) 

pelo que ouvi dizer é perigoso sim, há os supostos violadores e assim mas se tiver 
juizinho nada disso acontece (C115 – 9 – AMP – M – LN – D) 

Sim, às vezes quando, por exemplo, há… Quando vão aos sites inapropriados e isso. (…) 
Género… sites em que… prontos, não são para a nossa idade e isso. Por exemplo as 
pessoas ficam a ver aquilo, não sabem o que é que é, clicam e depois aparecem-nos 
coisas à frente e isso. (C88 – 6 – NS Rosário – F – LS – A) 

Depende de como a usar. (…) Há pessoas que podem ir a sites onde não devem ir (…) 
Sites pornográficos… Ora…sítios onde dizem muitas asneiras…Acho que é mais sobre 
isso (…) Vai-se a site, abre outra página e depois vai-se a esses sítios (…) Não [fui]. Mas 
esses sites foi em casa de um amigo meu, a mostrar. (C98 – 9 – G Vasco – M – LS – A) 

…criar dependência, vício – fazer mal à saúde, prejudicar o trabalho escolar.. 

uma pessoa passar muito tempo na internet pode prejudicar, quando não está a fazer 
coisas para a escola, prejudica, porque depois ficam tão viciados naquilo que se 
esquecem de tudo o que se passa à volta deles. (C15 – 9 – Barreiro – F – LN – D) 

Além de viciar…(…) Em jogos (c95 – 6 – G Vasco – F – LN – C) 

Depois fica a doer os olhos (…) Cansa [a vista]. (C126 – 4 – GILCO – F – LN – D) 

Por exemplo, conheço um rapaz que às vezes falta às aulas, na universidade cá em 
Viseu, para jogar online (C99 – 9 – G Vasco – M – LS – A) 

Mais ou menos. Porque dizem que pode fazer mal se estiver muito tempo. Faz mal aos 
olhos (C140 – 4 – O Frades – F – LS – B) 

…janelas com conteúdos inadequados que de repente se abrem em sites infantis 

Porque podem…por exemplo, eu quando fui ver, quando era pequenino fui ver porque é 
que o mar é salgado….estava lá uma menina a dizer quantos anos tens e isso.. (C22 – 6 
– C Moderno – M – LN – C) 

Um jogo que encontrei, parecia inofensivo mas só que depois, no fim mete medo. (…) 
Primeiro era uma coisa de que não tinha medo só que depois o jogo fez uma coisa e eu 
fiquei com medo. (C112 – 4º - NS Rosário – M – LS – B) 

…receio de vírus (a que se podem associar coisas más) ou que “estragam o 
computador” 

Sobre vírus só. (…) A dizer que se aparecesse uma coisa sobre vírus assim… tu não 
aceites uma coisa que seja assim: “Tu aceita isto para teres um site novo e isso…”. Eu 
tenho um site que tem muitos jogos e eles mandam-me coisas e assim e eu não aceito. 
(…) Tenho medo que aquilo aconteça algum vírus.  (C38 – 4 – Perafita – M – LN – D) 

Já que aparecesse vírus as vezes quando fazíamos o download, se não aparecer, 
programa não.. Sim… aparecia programa com vírus detectado, costuma-nos aparecer, 
por isso quando aparece aquilo colocamos remover ameaças seleccionadas, depois 
desaparece completamente, nos temos mais medo disso, o hardware é mais caro para 
voltar a ter as coisas, o preço máximo é 50 euros e aquilo sai muito caro e é escusado 
gastar tanto dinheiro (C114 – 6 – Perafita – M – LN – C) 

conter vírus, quando as pessoas não sabem trabalhar e estragam o computador ou os 
sites de pornografia.(C85 – 9 – Perafita – M – LN – D) 
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Mesmo sem saberem podem descarregar vírus, podem estar a fazer downloads sem 
saber o que estão a fazer e também ao saber muito podem prejudicar as outras pessoas. 
(…) Enviar coisas que só tem vírus para descarregar nos outros computadores (C142- 4 
– G Vasco – M – LN – B) 

criam vírus, vão para os downloads, metem coisas em silêncio, mexem nessas coisas que 
não sabem (C122 – 4 – AMP – M – LN) 

Eu tenho medo de sites que ponham vírus no computador. (C158 – 6 – AMP – F – LN – 
C) 

De vírus. (…) Por exemplo, sei, ainda hoje um colega meu contou-me que quando ele 
tinha reparado que tinha sido um vírus (…) Porque pensava que tinha sido um vírus, o 
computador não arrancava e ele pensa que terá sido naqueles jogos… naquele jogo, o 
Counterstrike (C129 – 9 – AMP – M – LN – C) 

Para também não começar a dar dados sobre nós, pode acontecer alguma coisa… ou 
mesmo um vírus… mas podem-se perder ficheiros e isso é um bocado mau. Eu acho que 
são estes os cuidados que se devem ter. (C36 – 6 – C Moderno – M – LS – B) 

Os vírus. Eu sempre tive medo, o meu pai sempre me disse em miúdo mesmo, sempre me 
disse “tens de ter muito cuidado com os vírus” e eu desde então, até há pouco tempo não 
tive tanto medo de vírus, não senti tanto receio mas sempre tive um medo enorme de 
abrir um site e ver uma página que dizia “a instalar um vírus”. Assim uma coisa surreal 
mas sempre tive imenso medo disso. (C67 – 9 – C Moderno – M – LS – B) 

…receio de hackers 
 

aquilo sai muito caro e é escusado gastar tanto dinheiro. (…) [outros medos] Que 
apareçam na minha conta, os hackers da internet, que conseguem entrar nas contas das 
pessoas, ver as coisas pessoais, é isso que tenho muito mais medo; porque se eu tenho 
uma coisa importante n a internet que não é para ser vista eles podem entrar lá 
facilmente, podem entrar nos meus dados, nas minhas contas. (C114 – 6 – Perafita – M 
– LN – C) 

De apanhar vírus, hackers, etc. Cheaters (c134 – 6 – AMP – LN – M – B) 

….ou dos riscos que se correm ao fazer downloads ilegais… 
 

fazer download assim de coisas… ilegais e dessas coisas e depois pode criar problemas. 
(…) Musica assim… de graça, essas coisas… vídeos (…) Que me lembre assim… apanhar 
vírus e… não sei (…) Não… alguns vírus mas são sempre eliminados (C52 – 9 – Perafita 
– M – LN – D) 

Só tive medo uma vez que a minha irmã copiou uma música da internet para cantar em 
karaoke e tive medo que quando eu estava a cantar alguém estivesse a gravar… (C140 – 
4 – O Frades – F – LS – B) 

….haver pessoas que através da internet “conseguem controlar tudo” sobre o mundo, 

sobre a nossa vida 

Agora há pessoas que são muito mais espertas, conseguem controlar tudo… Vêem o 
espaço e tudo… Muita coisa. (C40 – 6 – G Vasco – M – LN – D) 

…indução de comportamentos agressivos ou criminosos 

Há os raptores… que são espertinhos que usam mesmo a Net par divulgar coisas, e 
levam muitos jovens a cometerem crimes ou outras coisas (C41 – 6 – G Vasco – M – LS 
– B) 

… alguns sites que não sejam apropriados e ou sites muito violentos e depois tornam as 
crianças mais violentas, isso aí ache que não é bom. (…) A partir de uma certa idade e só 
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a partir daí é que podemos ver, porque já temos noção das coisas reais e não reais (C63 
– 6 – C Moderno – M – LS – B) 

 
1.7.3. Outras crianças entrevistadas enumerem e descrevem os riscos associados à 

internet, mas afirmam explicitamente “não ter medo”, por saberem “o que é perigoso 

ou não”, por se sentirem informadas e formadas para os enfrentar (“estive sempre bem 

acompanhado nesse âmbito”). Do seu ponto de vista, só corre riscos “quem quer”, “os 

parvos”, os desinformados.  Nesta franja, estão sobre-representadas as crianças mais 

velhas e os filhos de licenciados. 

Eu sempre soube o que é perigoso ou não 
Eu pessoalmente não, nunca [tive medo]. Porque nunca me aconteceu nada. Eu sempre 
soube o que é perigoso ou não. E sempre soube onde é que não havia de entrar…mas já 
houve amigos meus que aceitaram várias pessoas no Messenger…e que não eram as 
pessoas que elas achavam que era. E depois tentaram tirar várias informações, porque 
eles hoje em dia já não conseguem usar porque têm medo que lhes aconteça a mesma 
coisa… (…) Má…para mim não. Mas, já houve uma vez que ciliciei num link e entrou um 
vírus no meu computador antigo… (C23 – 9 – C Moderno – F – LS – B) 

Para quem sabe usar eu acho que não.  (C36 – 6 – C Moderno – M – LS – B) 

      Eu acho que depende muito 
Eu acho que depende muito, é óbvio que tudo tem os seus lados positivos e negativos e a 
internet não é excepção, eu acho que se as pessoas não forem informadas e as crianças, 
pelo menos… os meus pais sempre me explicaram um bocadinho, a internet é uma rede, 
há muitas pessoas a falar e há muitas pessoas envolvidas e às vezes nem sempre pelos 
melhores motivos, então os meus pais sempre me alertaram um bocadinho para isso, 
não fales com pessoas estranhas. Às vezes acho que há crianças que por vezes ainda não 
são maturas e pode ser assim um bocadinho por ingenuidade, podem acabar por 
ganhar más experiências por causa disso. (C24 – 9 – C Moderno – F – LS – C) 

Para as crianças parvas 
Não me leve a mal mas acho é que para as crianças parvas, (…) Para aqueles sites que… 
para combinar encontros e isso tudo… (…) Acho que só as parvas, que não têm 
consciência das coisas é que vão para esses sites (C26 – 9 – C Moderno – M – LS - B) 

Nós sabemos, claro 
nós sabemos, claro que há sempre aquelas coisas que não são assim tão agradáveis… 
mas por acaso nunca me aconteceu assim nada que… (…) não sei… por exemplo 
pornografia na internet não me deixa muito á vontade… mas nunca me aconteceu estar  

 Eu nunca tive problema nenhum 
num site completamente normal e de repente ver um anuncio ao lado sobre isso não é? 
Nem nada, nem sobre bares, bares entenda-se não é bem bares (C65 – 9 – C Moderno – 
F – LS – B) 

acho que se aprenderem a usar de uma maneira que não lhes aconteça, por exemplo, 
como me ensinaram a usar eu nunca tive problema nenhum, nunca me aconteceu nada, 
portanto desde que eles aprendam a usar bem, não. (C65 – 9 – C Moderno – F – LS – B) 

Só vírus, de resto, nunca tive experiências desse género, estive sempre bem 
acompanhado nesse âmbito e por isso nunca tive… (C56 – 9 – NS Rosário – M – LS – A) 

      Para quem não sabe utilizar 
Para quem não soube utilizar é perigoso. (…) Por exemplo aquelas coisas de “ganhaste 
um prémio” e acho que isso não é bem verdade. Acho que é alguém que também pode… 
(…) Ou tipo pode ser alguém que quer saber dados. Normalmente diz “Ganhaste não sei 
o quê e tens de dar os teus dados”. E se calhar isso é para alguém! Sabem os teus dados 
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por isso é que eu acho que quem não souber utilizar ou vai a uns sites perigosos ou assim 
mais … que não são bem próprios também é perigoso. Depois não sabem utilizar, 
pronto. (…) Sim eu acho que é. Por exemplo os meus amigos são todas pessoas que eu 
conheço, não adiciono pessoas que não conheço e não falo com ninguém que não 
conheça por isso. (C74 – 6º ano – Conde Oeiras – F – LS – B)  

Acho que é perigosa para quem quer. (…) Só vai para aqueles sites quem quer, ninguém 
obriga uma pessoa a ir para esses sites. (C109 – 9 – Oeiras – F – LS – A) 

Evocados os medos, as crianças explicam também as suas estratégias de gestão do 

risco. São de dois principais tipos: 

… ora correctivas, em que através de operações técnicas rápidas e no momento, a 

quente,  a criança elimina o risco (ex: bloquear ou vedar acesso de alguém, desligar o 

computador) 

mas também se acontecesse não ia ligar e ia fechar e bloquear. (C11 – 6 – Barreiro – F – 
LS – B) 

E depois ele não soube responder. Depois acabei por entender e descobrir que não era 
mesmo ele! (…) Depois entretanto eu apaguei, bloqueei-o do Messenger. (C18 – 9 – 
Barreiro – F – LN – D) 

Apagamos o contacto, só que há uns meses recebi um email, com a fotografia dele e com 
essas coisas, e apaguei. (C34 – 6 – C Moderno – F – LS – B) 

Acho que uma vez instalei um vírus no computador, sem saber! Fiquei mesmo mal… sem 
saber o que fazer… depois chamei a minha mãe e ela resolveu logo! (C91 – 9 – NS 
Rosário – F – LS – B) 

daqui a 48 horas o seu 87essenger vai expirar”, mas em brasileiro, uma pessoa sabe 
logo, “carregue aqui para renovar”, carrega-se lá, eu fui ver, “reescreva a sua 
password”, óbvio que não me meti nisso, fechei, e soube que aquilo estava… (C92 – 9 – 
NS Rosário – M – LS – A) 

era um rapaz de 30 anos, assustei-me de tal ordem, “ (…) nunca mais falas comigo, ai de 
ti que fales, faço queixa de ti à polícia” e bloqueei-o e eliminei, nunca mais falou comigo. 
(C139 – 9 – NS Rosário – F – LN – A) 

…ora preventivas , em que a criança tira partido da realidade virtual e adopta 

sistematicamente rotinas de protecção da privacidade  (falseia o seu nome, idade, 

morada ou local de residência), ou está alerta e evita usos ou experiências 

potencialmente arriscadas. No fundo, toma “cuidado, em geral”. 

 
Quando pedem o meu nome completo ou assim, ou eu abrevio, ou a data de nascimento, 
nunca ponho a minha porque, às vezes podem, não sei, sei lá, roubar identidades ou 
assim. (C93 – 9 – NS Rosário – M – LS – A) 

Por exemplo, se perguntarem és de onde, eu em vez de dizer Barreiro, digo outra coisa 
qualquer, posso dizer Algarve, ou assim. (C7 – 9 – Barreiro – F – LN – D) 

O meu nome troco, o número de telemóvel normalmente ponho o do meu pai. (C27 – 4 – 
Perafita – F – LN – C) 

não dou dados confidenciais nem nada disso. (C74 – 6º ano – Conde Oeiras – F – LS – 
B) 
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Quando era mais nova dizia que tinha, por exemplo, 14 anos para esconder a idade, mas 
agora já não faço isso. Era mais pequenina. Quando era mais nova. (C80 – 9 – Oeiras – 
F – LN – D) 

Eu invento um número qualquer porque eu sou esperta não ponho o número da minha 
mãe. (…) [Invento] Porque eu não tenho telefone, não sei o número do meu pai de cor, 
sei o número da minha mãe de cor, mas só que não vou pôr a nossa família em risco. 
(C136 – 4 – Francelos (AMP) – F – LN – D) 

e se tivesse metia dados falsos. (…) Para não ser raptado. (C149 – 4 – AMP – M – LN – 
C) 

deve-se saber que temos de ter cuidado, por exemplo com motores de busca, às vezes as 
palavras podem ter dois significados, temos de ter cuidado com aquilo que procuramos, 
quando encontramos um site temos de ter o cuidado de perceber se é um site de 
confiança, quando encontramos um programa para descarregar temos de perceber de 
onde vem o programa, temos de nos informar bem antes de descarregar antes de fazer 
download porque pode ser um vírus ou uma coisa assim e estragar o computador (C65 
– 9 – C Moderno – F – LS – B) 

Mantenho sempre cuidado quando vou à net. (…) Por exemplo, nunca me vou pôr em 
sites que não conheça, ou vou àqueles de publicidade que dizem tipo “ganhou 5 mil 
euros”… (C41 – 6 – G Vasco – M – LS – B) 

Não abrir sites assim… maliciosos que possam conter vírus, não fazer assim 
downloads… (…) Não fazer downloads ilegais porque eles quase sempre trazem vírus… 
Também, não é que seja necessário não é… (C52 – 9 – Perafita – M – LN – D) 

Por exemplo ter HI5. Eu tenho HI5 mas só tenho as pessoas que eu conheço (C45 – 6 – O 
Frades – F – LN – A) 

Sabendo que corriam riscos (associados à marcação de um encontro com um estranho), 

estes amigos planearam uma estratégia de segurança… 

Tenho um amigo que falava no Messenger com uma pessoa que não conhecia. Um dia 
ele quis conhece-lo e marcaram encontro para depois das aulas na escola, e o meu 
amigo pediu para irmos com ele. Nós fomos e era um senhor que ele não conhecia. Nós 
depois fomos para a escola e nunca mais o vimos. Mas eles chegaram a encontrar-se 
ou não? Nós ficamos na paragem do autocarro e o meu amigo foi ter com ele. 
Mandou-lhe uma mensagem pró telemóvel a perguntar onde estava ele respondeu que 
estava na paragem do autocarro. Na paragem só estávamos nós e esse senhor. Foi 
então que decidimos fugir e viemos todos para a escola a correr.  (C123 - 6 - AMP - M -
LN – C) 

 
1.8. Os medos e os riscos: ocorrências 

Ao lado da construção de representações sobre medos e riscos, há crianças que 

efectivamente passaram por situações de risco, pânico ou susto ao navegarem na 

internet.  

A ocorrência mais frequentemente relatada tem a ver com o surgimento inesperado de 

imagens assustadoras ou inapropriadas, de pessoas estranhas ou vírus num site onde a 

criança navegava, supostamente seguro ou “inofensivo”. De repente “saltaram”… 

….estranhos a contactar, a assediar, a ameaçar 

     Tinha um senhor que me começava a fazer perguntas 
eu tenho Skype e não sabia como é que funcionava, então eu tinha pessoas que me 
adicionavam e tinha um senhor que me começava a fazer perguntas e mais perguntas 
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“aonde é que tu moras” e não sei o quê... Eu não digo, não é? Mas começava a fazer 
perguntas e não sei o quê, mais discretas outras e também não... não respondi.  (C144 - 
6 - NS Rosário - F - LS – B) 

         Depois ele disse que era da Inglaterra e eu fiquei assustada 
(…) Eu estava num site que aparentemente parecia ser normal era de vestir uma boneca 
e depois ia passear com a boneca… passou um boneco também que eu tinha feito, só que 
eu não sabia que era um jogo em que estava ligado ao mundo todo. Comecei a falar 
através do computador e depois ele disse que era da Inglaterra e eu fiquei assustada e 
desliguei aquilo e nunca mais voltei a jogar. (C45 - 6 - O Frades - F - LN – A) 

         Nos sentirmos maiores e gostamos de ver, mas depois temos medo 
Havia um jogo no MSN que era um labirinto e se batêssemos contra a parede aparecia 
um monstro. A primeira vez que jogamos foi aqui no centro, quando batemos contra a 
parede e apareceu o monstro assustámo-nos. Ou também tenho medo dos filmes de 
terror. (…) Sim, às vezes juntamo-nos 3 ou 4 em casa de um e vimos. (…) Para nos 
sentirmos maiores e gostamos de ver, mas depois temos medo (C123 - 6 - AMP - M -LN – 
C) 

Andei a receber umas ameaças pelo hi5 
Eu já, andei a receber umas ameaças pelo hi5, apaguei logo o meu hi5. Depois acabei 
por descobrir que eram uns amigos meus, mas andei mesmo assustada, porque eram 
ameaças de que vinham cá a casa e que faziam mal a mim, á minha avó e ao meu pai, e 
o facto de não saber de quem era o hi5 e de saberem onde é que eu morava e que eu vivia 
com a minha avó e com o meu pai, fiquei um bocadinho nervosa (C6 - 9 - Barreiro - F - 
LN – D) 

Apareceu lá um email 
Apareceu lá um email [no Msn] que eu não sabia o que é que era! Falavam comigo e no 
inicio eu não disse nada aos meus pais, mas depois começaram a perguntar a idade e 
essas coisa, já disse alguma coisa aos meus pais. (C34 - 6 - C Moderno - F - LS – B) 

        Eu fico em pânico com essas coisas 
… sei lá, aceitar e depois meterem conversa, porque há sempre aquelas que se fazem, 
não é? E então, se ele sabe mais de mim do que o que eu sei, eu fico em pânico com essas 
coisas, eu odeio isso mesmo e então começo logo a pensar nesses filmes: “Meu deus, o 
que é isto, o que vai acontecer!” (C60 - 9 - Perafita - F - LN – D) 

         Já várias pessoas me adicionaram 
Já várias pessoas me adicionaram… (…) a dizer que eram polícias e que vinham a 
minha casa buscar-me e pronto, esse tipo de coisas (…) e depois pedem-me a minha 
morada e esse tipo de coisas. (C80 - 9 - Oeiras - F - LN – D) 

Não era lá por causa de uma coisa, mas só dei o número do telefone e depois foi um 
bocado mau porque começaram a tirar-me o dinheiro do telemóvel (C101 - 6 - O Frades - 
M - LN – C) 

Marcar encontros com raparigas 
Tenho um amigo que no hi5 está sempre a marcar encontros com raparigas (…) E até 
agora tem tido sorte (C143 - 4 - AMP - M - LN – C) 

             Quando foi a ver era uma pessoa velha, 
para aí com vinte e tal ou trinta e tal 

ela estava a falar com um rapaz que tinha conhecido na Net e o rapaz afirmava que 
vivia na mesma região que ela e que tinha a mesma idade que ela e queria marcar um 
encontro, passado algum tempo, passado um mês ou dois, e depois ela ia falando e ele ia 
descaindo com a mentira, disse que não teve aulas ou coisa parecida, e quando foi a ver 
era uma pessoa velha, para aí com vinte e tal ou trinta e tal (c155 - 9 - AMP - F - LN – D) 

….vírus que danificam o computador 
 

já infectei o computador de vírus. Por minha culpa. (C144 - 6 - NS Rosário - F - LS – B) 
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 porque eu estava a ir a um site e apareceu daquelas… daquelas… daqueles reclames e 
eu, sem querer, carreguei e ficou o computador cheio de vírus. (C90 - 9 - NS Rosário - F - 
LN – B) 

Descarregou um vírus, o computador foi abaixo e teve de ir para arranjar (C142- 4 - G 
Vasco - M - LN – B) 

Porque ela não conhece e às vezes vai para sites que não conhece de jogos e às vezes 
entram vírus (C54 - 6 - NS Rosário - M - LS – A) 

….imagens aterradoras ou impróprias – “monstros”, como a “Maria 
sangrenta”, que “fazem pesadelos” 
 

Assusto-me, tropeço na irmã, dou cambalhotas 
Umas vezes eu fui a uns jogos, em que aparece um monstro de repente e essas coisas, 
que é aquilo, são uns jogos mesmo para gozar com as pessoas que tão lá. E às vezes 
assusto-me, tropeço na irmã, dou cambalhotas, vou à cozinha a chamar os pais… (C5 - 6 
- Barreiro - M - LN – C) 

     Sem saber, depois aparece do nada uma cara toda sangrenta 
estar a ver um vídeo no youtube que aparenta ser algo divertido por exemplo 
mensagens se luminares, é uma coisa que sempre me interessou, e depois o meu irmão 
“olha vem ver este vídeo” sem saber, depois aparece do nada uma cara toda sangrenta 
assim assustadora e com um grito por trás, são momentos que nos rimos quando depois 
pensamos neles, mas no momento é horrível, mesmo. (C67 - 9 - C Moderno - M - LS – B) 

            Alguns vídeos que eu vou ver e depois fico cheio de medo 
Algumas coisas no Youtube, alguns vídeos que eu vou ver e depois fico cheio de medo. 
(…) Nem sequer sabia o nome. Estava lá mesmo na página inicial. Mostrou-me alguma 
curiosidade, eu fui ver e às vezes ficava assim com um bocado de medo. (…) Era sobre 
filmes de terror assim com bonecos e essas coisas todas. (C142- 4 - G Vasco - M - LN – B) 

    Algumas fotos que vejo, que ate assustam uma pessoa 
Algumas fotos que vejo, que ate assustam uma pessoa… Um dia destes até vi no Youtube 
um tubarão na China, até andava por baixo de água, eu até me assustei, até pensava 
isto aqui estão a brincar, e por acaso era verdade… (…) Falei. (…) Com um colega da 
minha turma. (C40 - 6 - G Vasco - M - LN – D) 

Depois assustava-me imenso 
mandavam-me vídeos de terror e eu não sabia o que é que ia ver, e depois assustava-me 
imenso, e ficava com medo, mas isso era dantes. (C96 - 9 - G Vasco - F - LS – C) 

Homens a esfaquear homens 
aquilo que às vezes uma colega minha me põe coisas assustadoras… (…) Eu não tenho 
muito medo quando é de mails e essas coisas, mas por exemplo homens a esfaquear 
homens (C49 - 6 - Perafita - F - LS – B) 

Apareceu uma cara assustadora e eu assustei-me 
Um dia um colega meu disse para eu meter assim: «Mete nos jogos perdidos.». (…) E eu 
fui lá. E apareceu lá um labirinto e eu pensei que era um jogo normal, como os outros, 
tipo didáctico, fixe, labirinto. Ao fim de cinco níveis apareceu uma cara assustadora e eu 
assustei-me! (…) E o colega meu começou-se a rir! Depois apareceu… Depois era uma 
mulher a gritar bem alto! E eu assustei-me… (…) Então e muitas vezes tenho pesadelos 
por causa disso. (…) Não é partidas mesmo. É jogo perdido. Sabe aquilo que até se diz 
bloody mary. (…) Que aparece uma mulher cheia de sangue nos espelhos, não sei quê, 
não sei o quê mais… (C59 - 6 - Perafita - M - - LN – D) 

Estávamos a ouvir a música do Titanic e depois apareceram lá uns homens assim com 
coisinhas assim (C84 - 6 - Perafita - F - LN – D) 
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 A gente ficou assim um bocado abismado 
a gente queria procurar imagens de um certo tipo de coisas e não conseguimos e 
apareceram coisas totalmente diferentes e a gente ficou assim um bocado abismado 
(C50 - 9 - Perafita - F - LN – D) 

        “Maria sangrenta” 
amigos lá na escola, na informática, eles não fazem nada de mal, depois escrevem lá 
“Maria sangrenta” e isso tudo... (…) É uma rapariga que vai ao espelho, as pessoas vão 
ao espelho e chamam três vezes e aparece ela...se fizer assim, ela vai morrer, se fizer 
assim, acho que é assim, morre a família dela... (…) Também não sei muito bem, é tipo 
uma pessoa que morreu e que depois... (…) Sim, [eles diziam] anda cá ver isto, não é 
nada de mal, anda... e eu fui ver e era uma foto que ela estava assim no chão deitada, 
cheia de sangue, num pano branco... (c152 - 6 - AMP - M - LS – B) 

 
1.9. E os pais, como representam os riscos dos filhos na internet?  

Na versão parental, o discurso sobre os riscos da internet recobre, em parte, o das 

crianças. Encontra-se a referência à navegação por sites impróprios (em especial os de 

cariz sexual ou pornográficos), uma generalizada e extrema preocupação relativamente 

aos contactos com desconhecidos a partir da divulgação de dados sobre a vida privada 

da criança em “chats de conversação” ou redes sociais como o Messenger, o Hi5 

(surgindo sistematicamente a alusão às redes de pedofilia). É quase marginal a alusão 

aos “vírus”, às “imagens aterradoras”. Surgem, porém, outras dimensões de apreensão, 

ausentes do discurso infantil: a internet é um universo vastíssimo, à mão de qualquer 

um, onde a informação abunda (“um dicionário de assuntos de abordagem de 

problemas”) e pelo qual as crianças navegam sem controlo, sem critério, sem 

companhia tutelar. Sem filtro, como poderão elas separar “o trigo do joio”e não se 

deixarem “encantar” por contactos, imagens ou mensagens perversas (“é disso é que eu 

tenho medo”)? Nesse espaço aberto onde a criança exerce a sua autonomia, como 

poderão os pais-educadores escolher e avaliar fontes de informação, “influências” que 

se ajustem aos valores educativos que procuram transmitir aos seus filhos? Ao 

contrário do passado, hoje as crianças “estão ali à mercê”. A apreensão pela exposição 

precoce, directa e desprotegida a valores plurais (não raro contraditórios entre si, 

pondo em causa os valores familiares) é aqui realçada na medida em que pode minar a 

relação educativa entre a criança e o adulto. Alguns pais fazem notar, ainda, o risco das 

dependências e do sedentarismo físico: muitas horas diante do ecrã roubam actividade 

(“brincadeira”) à criança - “é uma ameaça porque eles não vivem o tempo de criança a 

brincar como nós vivemos”.  

…. as redes sociais: “expor-se”, deixar-se “encantar”, “enganar” por 

estranhos que se “fazem passar por outra pessoa” 

Há a possibilidade de se fazer passar por outra pessoa 
redes sociais como falamos há a possibilidade de se fazer passar por outra pessoa, te a 
possibilidade de enganar, pois não se vê, não se sabe…podem contar histórias, podem 



 

 92 

ser historias de encantar que levam os miúdos a ficarem encantados, principalmente as 
meninas hoje em ia voltaram a gostar muito de cor de rosa, das bonecas… (…) Das 
fadas, das princesas, não sei porque é que isso voltou porque no meu tempo, estamos 
a…as raparigas a largar isso, durante anos largaram até demais, não houve…agora 
voltamos outra vez ao muito feminino ao muito ingénuo…eu tento que não seja assim 
com a Beatriz, tento que ela tenha uma postura normal e razoável. (P1 - M(49) - 2(9;23) 
- AML - LN - B - (++)) 

         Na parte do Messenger é preciso ter muito cuidado 
Eles conseguem ir a sites a que eu não sei lá ir, é mesmo assim. E...acho que 
principalmente na parte do Messenger é preciso ter muito cuidado com quem eles estão 
a falar. E os sites em que eles entram, é preciso ter muito cuidado. (…) Sim, eu falo com 
ela sobre isso. E digo-lhe sempre que quando tentar alguém que ela não conheça o nome 
para rejeitar...E normalmente se ela está no Messenger eu vou sempre espreitar...para 
já, o computador está na sala...prontos (P2 - F(38) - 2(11,4) - AML - LN - C - (+)) 

        Eles realmente com desconhecidos 
E os perigos que eu vejo, é que eles realmente com desconhecidos, que não conhecem de 
lado nenhum…a dar informações que não deviam de dar (P5 - F (41) - 2(14;20) - AML - 
LN - D - (-)) 

       Uma delas é o chat 
Uma delas é o chat. Que é eles conversarem com pessoas que não conhecem. E às vezes – 
ignorância dos meninos – ligam as câmaras, e de lá vêem mas de cá, onde eles estão 
não conseguem ver quem está do outro lado. E nessa parte é um bocado complicado (p6 
- F(39) - 1 (9) - AML - LN - D - (-)) 

       Esses sim me metem medo 
Foi aqui eu e na escola percebi que também se fala disso. (…) Há obviamente, há os 
canais de conversa. Esses sim me metem medo. (…) Pela informação que tenho e as 
amizades que se fazem, acho que chamam-se amigos àqueles com que se tem contacto. 
Posso chama-lo amigo - mas não o conheço. (…) (P12 - F(39) - 2(7,9) - AMP - LS - - (+)) 

      Estarem ali expostos, com imagens, com fotografias 
dessa história do Messenger estarem ali expostos, com imagens, com fotografias, não 
sei quem pode andar ali naquele meio, comunicam entre eles, por acaso tenho até 
comentado isso com a minha mulher ultimamente, nós perdemos um bocadinho a 
privacidade dentro de casa porque já não podemos entrar no quarto dentro do miúdo 
sem saber se ele está no Messenger ou não, à vontade não é… como andamos em nossa 
casa em família porque ele pode estar com um amigo qualquer ou uma amiga qualquer. 
(…) Os computadores portáteis agora todos trazem a cãmera e portanto acho que é 
perigoso, não estou tão informado como isso sobre essas questões… (…) O que é perigoso 
é a exposição que eles têm e a possibilidade de serem contactados por outros que a gente 
não saiba quem são, que hajam pessoas que estão atentas a estas coisas e que podem… 
(p13 - M(42) - 2(11,1) - AMP - LN - A - (+)) 

  Podem ser levados a fazer coisas 
tenho ouvido parece que sim, pelo menos aquele chats de conversação, as crianças não 
têm conhecimento da realidade como ela cá fora e podem ser levados a fazer coisas que 
eles não têm noção do risco e isso pode ser de facto muito perigoso, não pela internet em 
si, mas pelas pessoas que estão por trás da internet. (P16 - M(45) - 2(14,8) - Viseu - LS - 
B - (+)) 

Não parecem muitos mas ao mesmo tempo são 
Os perigos são muitos. Eles não parecem muitos mas ao mesmo tempo são muitos. Por 
exemplo, eu já reparei… já tive uma zanga com o meu filho porque ele tem o Messenger 
dele, mas ele acedeu lá a um programa que é um Messenger mas acho que é nacional em 
que estão lá pessoas a falar que ele não conhece de lado nenhum e ele então também 
registou-se lá nesse site e no fundo está… ou seja, ele não está a falar com ninguém mas 
está a ver as conversas das outras pessoas. (p18 - M(32) - 2(11,1) - AMP - LN - C - (+)) 
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A história dos amigos virtuais 
Mas no Hi5, a história dos amigos virtuais, não é?, que uma pessoa não sabe se tem a 
idade… (…) … que dizem que têm e não sei o quê. E então a miúda andava, pronto, com 
um amiguinho, mensagens de telemóvel. Portanto, deu o telemóvel e eu já não gostei 
nada. (…) E pronto. E… e… ficamos um bocado aflitos. (…) (P24 - F(44) - 2(14,7) - AMP - 
LN - - (+-)) 

Encontros que podem marcar 
Às vezes em alguns encontros que podem marcar. Mesmo com a minha filha estou 
sempre a avisar para ter cuidado. 
(…) Eu acho que sim. Porque eu acho que os miúdos hoje em dia têm muita liberdade, e 
estão à vontade para mexer na internet. Têm mais facilidade. (p28 - F(47) - 1(15) - Viseu 
- LN - C - (+-)) 

Enfim em risco de vida, do dia-a-dia, de assaltos 
Penso que os miúdos podem de repente sem saber que estão a dar, estar a fornecer 
dados que já são dados específicos, é dados pessoais, dar indicações que não sejam 
objectivamente directas mas podem alguns dar, que podem ser de facto muito 
complicados ou pô-los em risco, hum, enfim em risco de vida, do dia-a-dia, de assaltos, 
de raptos, de enfim, não sei, acho que sim, que os miúdos, que são crianças acabam por 
achar que não tem mal nenhum, que podem ir falar e pode ter um amigo na Internet e 
trocar esta informação, aquela ou outra, uma fotografia, e quais é que são os teus os 
hábitos diários, há hora tanta sais da escola, e isso preocupa-me um bocado.  (P33 - 
F(45) - 2(11,13) - AML - LS - B - (+)) 

com particular destaque para as redes pedófilas… 
 

Seja aliciado a procurar 
seja aliciado a procurar. (…) Hoje em dia tá na moda a pedofilia, por exemplo, não é? 
(…) Tá na moda! E prontos isso ás vezes... senão houver assim um bocadinho de cabeça 
ou aviso nas crianças. (…) Tem cuidado, com quem falas ou o que é que procuras? Isso 
leva ou até mesmo os jogos, às vezes jogos online. Uma pessoa… Os perigos são os do 
costume….  (…) É ter cuidado. É…quer dizer…é como lhe digo…uma pessoa desde que 
esteja avisada, …que não deve de ir assim para certas hiperligações… (…) Dar conversa, 
ou dar ouvidos a quem não conhece, ou por vezes possa-se meter no meio da conversa… 
(p7 - M(40) - 1(14) - AML - LN - C - (+)) 

    Crimes de pedofilia que nós vemos aí, não é? 
´E a internet hoje em dia é muito vasta, tem… Fala sobre muitos assuntos, ou seja e ele 
pode escrever lá qualquer coisa, não é? E ter conhecimento de uma certa coisa que não 
deva ter conhecimento, não é? Hum … E acho que há muitos perigos mesmo. E acho… 
Crimes de pedofilia que nós vemos aí, não é? Abordagens de indivíduos que abordam as 
crianças e adultos através da internet e então acho que é um perigo muito grande (p18 - 
M(32) - 2(11,1) - AMP - LN - C - (+)) 

Os tais riscos da pedofilia 
Os tais riscos da pedofilia, que se ouve falar não é, e eu acho que os pais deviam ter um 
bocadinho mais de, ter uma regra para eles não andarem assim tanto à vontade, 
porque os miúdos agora estão muito activos nisso e sabem muito dessas coisas. E acho 
que devia de haver um bocadinho mais de rédea curta.  (p19 - F(52) - 3(31,24,14) - AMP - 
LN - C - (+-)) 

           O medo maior que eu tenho é da pedofilia 
hoje em dia a gente ouve tanta coisa que fica sempre com um pezinho atrás, o medo 
maior que eu tenho é da pedofilia na Net… (P37 - F(50) - 2(27,13) - AMP - LN - C - (+-)) 

Os riscos da pedofilia 
Normalmente é os riscos da pedofilia que eu acho que agora é muito grave, riscos assim 
de sexo, o meu filho é adolescente, ele vai sempre ver, procurar, mas é sempre bom a 
gente estar em cima… (P40 - F(33) - 2(16,7) - AMP - LN - C - (+-)) 
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…ir a sites que “não devem”, “menos próprios” (pornografia...) 

Exemplo sites de pornografia 
Sei lá, podem eles ir buscar Sites que não devem, não é. (…) Olhe por exemplo Sites de 
pornografia, outras coisas más , por exemplo…sei lá, vendas de ilícito assim essas 
coisas, vendas de publicidades enganosas. (…)Mas os meus já estão muito bem 
informados e bem avisados. (P4 - F(45) - 2(20,14) - AML - LN - C (+)) 

       Conteúdos menos próprios 
conteúdos menos próprios. (…) Todo o tipo. Desde pornografias, mais concretamente, 
sites perigosos como esses de divulgação de imagens, portanto, essas redes sociais são 
realmente, a meu ver, perigosas (p11 - M(35) - 1(9) - AMP - LN - D - (+)) 

Eu tenho medo pelas crianças 
Eu tenho medo pelas crianças. (…) Sim. O Ricardo e o Pedro fizeram qualquer coisa, um 
dia, e ficaram ali a ver um filme pornográfico. Ali mesmo. Mas o Pedro teve medo e foi-
me contar… (…) e eu disse que isso não se repetiria, que não podia fazer isso e que devia 
falar sempre comigo. Mas fiquei muito feliz com eles… (P22 - f(47) - 2(10,14) - AML - LS 
- B (+)) 

Apareceu uma página totalmente cheia de material pornográfico 
Eles estavam a fazer pesquisa e de repente não sei como nem de onde aquilo apareceu, 
apareceu uma página totalmente cheia de material pornográfico, assim de repente, eu 
se não tivesse visto, eu diria que o aluno teria lá ido pesquisar e depois ele ficou tão 
atrapalhado, tão atrapalhado que eu disse assim: “ Pronto, não precisas de ficar assim, 
eu vi que não tiveste culpa.”, Assim do nada apareceu aquilo e depois podia ser algum 
vírus que estava ali a entrar, não sei (p26 - F (35) - 2(14;11) - Viseu - LN - C - (+-)) 

…estar em contacto directo com o mundo, sem “sensibilização” prévia ou 

filtro parental 

Antigamente sabíamos que estavam ali 
antigamente, se analisarmos os miúdos saiam aqui do colégio e iam para casa, estavam 
no nosso meio, sabíamos que estavam ali. Agora estão em casa mas podem estar em 
contacto com todo o mundo e nós temos que estar atentos a isso, e nisso normalmente 
estou atento (p13 - M(42) - 2(11,1) - AMP - LN - A - (+)) 

                  Começa a despertar 
mas de facto é que com 11 anos começam a ter os amigos que estão e que ele quer ir ao 
Messenger, começa a despertar para as suas relações de amizades, para a sua 
sexualidade para todas essas coisas normais no desenvolvimento de uma criança e 
obviamente a mim me preocupa que ele em vez de vir pedir informação aos pais… (…) 
Por exemplo, a nível económico… não sei, a sexualidade é um exemplo, possa ir buscar 
informação a outros sítios e que não a obtenha filtrada como poderá obter na família 
não é… (p13 - M(42) - 2(11,1) - AMP - LN - A - (+)) 

     Não devem ser enquadradas 
que não devem ser enquadradas, de imagens que são utilizadas no Youtube, por 
exemplo, de filmes em que incentivam, digamos, nada vem no âmbito religioso, bem 
pelo contrário, inclusive tenta ampliar, dar uma amplitude a problemas que não são 
nossos, que são dos outros, mas que nos começa a invadir no nosso dia-a-dia. (…) Por 
exemplo, por exemplo. Há muitos… há muitos temas. Infelizmente a internet é hoje um 
dicionário de assuntos de abordagem de temas, tudo está patente… patente. Uma mera 
informação, que agente pensa que não existe, ela aparece lá, no site mais escondido de 
lá do Quénia ou da Somália, mas alguém… (…) Há-de aparecer. E essa visibilidade acho 
que prejudica muito. Não sendo, digamos, restrita, não sendo ela, digamos, filtrada 
prejudica muito. Pode prejudicar muito as crianças e os jovens. (P17 - M(45) - 1(11) - 
AMP - LN - C - (+)) 

         Há sites que não são muito recomendadas 
que há sites que não são muito recomendadas e os miúdos que não tiverem ou uma 
formação ou informação de sensibilização para que há coisas boas e coisas más, para as 
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coisas boas podem ir para onde não devem, podem fazer interpretações que nem sempre 
são as correctas, por outro lado, às vezes até nestes jogos, se não forem devidamente 
sensibilizados podem acabar por ficar completamente dependentes destes jogos que 
fazem agora on-line, e pronto, podem acabar por não perceber quando é que é a altura 
de parar e fazer outras coisas que também são importantes, e isso preocupa-me mais ou 
menos, curiosamente com os meus filhos isso não me preocupa nada. (P33 - F(45) - 
2(11,13) - AML - LS - B - (+)) 

Tem muita informação acessível que nem sempre eles sabem filtrar. Mesmo informação 
que eu digo dita “boa”, informação boa, não estou a falar sequer na informação má, 
como digo à Cheyene, mas há informação boa que nós não sabemos filtrá-la nem 
descodificá-la (P43 - F(34) - 2(9,10) - AMP - LS - A - (+)) 

E penso que as crianças e jovens ainda não têm a capacidade de separar o trigo do joio. 
Portanto eu acho que sim, pode ser perigoso, há lá muita informação inválida. (…) Por 
exemplo, na questão das redes sociais, eu ouço falar de pedofilia e esse tipo de coisas. 
Portanto, as redes pedófilas, ouço falar de pornografia fundamentalmente. (…) Quer 
dizer, haverá muita coisa, muitas informações erradas. (…) Sei lá, estou a lembrar-me, 
por exemplo, de ideologias políticas. (p45 - M(37) - 1(9) - Viseu - LN - B - (+)) 

Uma estreita franja de pais refere-se a três outros tipos de riscos:  a criação de 

dependência (através de um excesso de tempo na net); a utilização de formas de 

expressão escrita incorrectas, as quais prejudicam a aprendizagem do português; o 

encorajamento de comportamentos agressivos (como o ciberbulling). 

…excesso de tempo na net 

net, para já é o excesso de tempo na net, que eles podiam fazer outras coisas…há muita 
coisas que eles podiam fazer…pronto…não digo o caso de todos mas há muitos miúdos 
que metem-se ali e não saem…é só comer e net e net e comer e televisão. É só o que eles 
fazem…e pronto, acho que é excesso mesmo (P5 - F (41) - 2(14;20) - AML - LN - D - (-)) 
 

….desaprender de escrever 

porque hoje a juventude tem maneiras muito… muito… como é que eu hei-de dizer, 
muito específicas, eles hoje abreviam tudo, até a falar ao telemóvel eles não escrevem 
direito. Não acontece isso com o meu filho, porque eu digo-lhe sempre que ele quando 
mandar alguma mensagem para escrever direito, não é abreviado. E hoje em dia usa-se 
muito isso. Ou seja, não está a aprender ao usar a internet. Neste caso até está a 
desaprender (p18 - M(32) - 2(11,1) - AMP - LN - C - (+)) 

…cyberbulling 

A última reunião de pais que fui, é uma miúda que através da Internet, os colegas, que 
se veio a saber que são da turma... Metem-se com ela, metem-na de parte... Gozam-na... 
Soube isto na última reunião. (…) Sim, ela tem uma deficiência... Eles acham que ela é 
feia... Combinam mesmo não falar com ela. Conseguiram aceder a uma coisa qualquer 
da miúda e está complicado... (…) Sim, penso que sim [que entraram na conta dela de 
internet]. Tiraram-lhe as fotografias... Acho que as divulgaram, está ali um problema 
complicado nesse aspecto na escola (P42 -F(42) - 2(14,11) - AMP - LN - C - (+)) 

Que estratégias montam os pais para minorar as situações de risco online dos seus 

filhos? A mais generalizada parece ser “conversar” com eles sobre o assunto, “alertar” 

para os perigos, “avisar” de coisas que podem acontecer, mantendo depois uma 

vigilância suave e preventiva dos seus comportamentos – espreitar o que estão a fazer, 

verificar “o histórico” da navegação, colocar o computador na sala comum para estarem 
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“por perto”. Outros, mais pró-activos (e escolarmente mais qualificados), instalam 

software de vigilância parental nos computadores da casa. Há pais que claramente 

adoptam uma atitude repressiva, assegurando uma supervisão de “rédea curta”: 

“proíbem”, “não permitem”, “eliminam” certas coisas “em casa”. 

…conversar, alertar, dar informação… 

Sim, eu falo com ela sobre isso. E digo-lhe sempre que quando tentar alguém que ela não 
conheça o nome para rejeitar...E normalmente se ela está no Messenger eu vou sempre 
espreitar...para já, o computador está na sala (P2 - F(38) - 2(11,4) - AML - LN - C - (+)) 

documentei através de notícias e dei-lhas para ele ver e interiorizar e ver que aquilo de 
facto há perigos e a gente de facto pensa que está a falar com uma criança, neste caso 
ele pensa que está a falar com uma criança ou um jovem da idade dele, ou uma menina 
ou um menino e pode ser um adulto, e…,(P25 - F(37) - 1(14) - AMP - LN - A - (+)) 

Se eles não forem alertados sobre alguns perigos que a internet tem e não souberem 
utilizar correctamente (p26 - F (35) - 2(14;11) - Viseu - LN - C - (+-)) 

Mesmo com a minha filha estou sempre a avisar para ter cuidado (p28 - F(47) - 1(15) - 
Viseu - LN - C - (+-)) 

Eu avisei sempre o meu filho para não falar na internet com pessoas que não conheça. 
Ele garantiu que não falava e eu fiquei descansada (P39 - F(37) - 1(14) - AMP - LN - C - 
(+)) 

…instalação de software de controlo 

Nós temos nos computadores de lá de casa quer antivírus, quer software de controlo 
parental. (…) É software à parte e em todas as máquinas em especial nas dos meus 
filhos. (P14 - M(46) - 2(11,9) - AMP - LS - B - (++)) 

Aliás, eu tenho um anti-vírus que activei…pelo menos eu acho…como é que se chama 
aquilo? Qualquer coisa como parental, para ele não ter acesso a determinados acessos, 
acho que funciona, não sei. (P32 - M(49) - 1(11) - Viseu - LS - B - (+)) 

…verificar  o histórico… 

Bastante, eu vejo sempre o histórico do meu filho e da minha filha, sempre. (…)mas é 
sempre bom a gente estar em cima… (P40 - F(33) - 2(16,7) - AMP - LN - C - (+-)) 

…proibir, abolir, “ eu faço questão de manter essa regra. “ 

... mas por enquanto ainda não há a liberdade de criar um blog, de criar um grupo de 
amigos num Hi5 ou num Facebook qualquer... (p11 - M(35) - 1(9) - AMP - LN - D - (+)) 

em minha casa ninguém usa o Messenger. E eu sou terminantemente contra o uso do 
Messenger por parte das crianças. (…) O Messenger em especial porque desvirtualiza 
aquilo que é a relação interpessoal e por outro lado porque é um veiculo para 
estabelecer contacto com indivíduos, de uma determinada faixa etária, que não têm 
propriamente as qualidades mais nobres e os interesses mais claros. Portanto na 
nossa residência, no nosso contexto familiar o Messenger está completamente abolido. 
(P14 - M(46) - 2(11,9) - AMP - LS - B - (++)) 

nem quero que os meus filhos falem com ninguém que não conhecem, nem os deixo 
estar nesse tipo de chats nem nada disso. (P38 - F(42) - 2(11,15) - AMP - LN - C - (+)) 

Nem os meus filhos têm, nem HI5 nem dessas coisas. (…) Eles também não têm grande 
interesse nisso, mas também não deixava. (P38 - F(42) - 2(11,15) - AMP - LN - C - (+)) 
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1.10. Falar sobre a internet 

1.10.1. Com quem falam as crianças sobre a internet? Os pares possuem para todas 

elas uma centralidade marcante: amigos, colegas, irmãos são interlocutores 

privilegiados (com um destaque quase notável no caso das crianças mais 

desfavorecidas). A geração dos adultos, os pais são também muito referidos – mas 

sobretudo no caso dos filhos dos mais escolarizados. Os circuitos de comunicação, mais 

ou menos abertos ou diversificados, recobrem afinal o perfil de dois arranjos a que já 

aludimos: por um lado famílias onde as crianças são as detentoras exclusivas ou 

predominantes da literacia digital (e onde portanto se cava um fosso geracional); 

famílias, por outro, onde pais e filhos se apropriam, partilham e usam os novos saberes 

técnicos, facto que conflui para diluir fronteiras entre gerações. 

…os amigos, os colegas, os irmãos (interlocutores quase exclusivos das crianças 

desfavorecidas) 

Às vezes falo com os meus amigos, “Olha, vi ali uma coisa na internet muito engraçada”! 
(….) Por exemplo vídeos no youtube. Quer dizer, eu não vou muito ao youtube, por acaso 
não vou, mas por exemplo quando vou para ver um videoclip, ontem por exemplo fui 
ver um videoclip de uma musica e conto que está a dar um videoclip muita giro. (….) Ás 
vezes aos meus pais também, até peço para eles verem porque ás vezes até acho que são 
coisas que lhes interessam. (C13 - 6 - Barreiro - F - LN – D)  

Com os meus amigos e com os meus colegas (c157 - 9 - AMP - M - LS – C) 

Sim, com as minhas amigas, o que faço, o que vejo na internet, por acaso comento 
muito, todo o tipo de jogos que jogo, as coisas que me são perguntadas, esse tipo de 
coisas (C60 - 9 - Perafita - F - LN – D) 

Falo com o meu irmão e com os meus amigos. (C48 - 4 - Perafita - F - LN – D) 

Às vezes amigos perguntam o que é que eu estou a fazer e eu digo o que estou a fazer. 
Não digo com tanto pormenor mas digo o que estou a fazer. (…) Amigos da escola, 
familiares que estão no estrangeiro, isso digo, a esses digo (C97 - 9 - G Vasco - F - LN – 
D) 

Por exemplos, estou a jogar e depois a minha mãe manda-nos desligar o computador e 
eu como sou mais rápido a desligar o computador do que a minha irmã, vou logo ao 
quarto dela e vejo o que é que ela está a fazer e depois conto-lhe o que é que estou a 
fazer. (….) E muitas vezes aqui na escola digo os jogos que ando a jogar. (C59 - 6 - 
Perafita - M - - LN - D) 

…uma maior variedade de interlocutores: os pares e os pais… 
 

Sim às vezes com as minhas colegas, quando estou a fazer trabalhos ou assim e vejo 
alguma coisa engraçada eu guardo na pen e assim… (C11 - 6 - Barreiro - F - LS – B) 

Sim, eu e o meu irmão às vezes vemos as mesmas coisas. (C36 - 6 - C Moderno - M - LS – 
B) 

Com os meus amigos e às vezes com os meus irmãos. Às vezes com os meus pais,,, (C21 - 
6 - C Moderno - F - LS – B) 

sim, normalmente com os meus amigos e também com os meus pais (C65 - 9 - C 
Moderno - F - LS – B) 

Falo às vezes com os meus pais. (c29 - 4 - Nª Sra Rosário - M - LS – A) 
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Só quando fiz um trabalho sobre provérbios e depois mostrei à mãe para ela ver se 
estava bem. (C140 - 4 - O Frades - F - LS – B) 

Às vezes quando são coisas divertidas, sim. (….) Com os amigos e com os meus pais. 
(C112 - 4º - NS Rosário - M - LS – B) 

É mais o que pesquiso que eu falo, falo com as minhas amigas às vezes e com os meus 
pais. (C53 - 4º ano - Colégio NS Rosário - F - LN – A) 

Sim, com os meus amigos, com a minha família, falo com toda a gente quase. (C55 - 9 - 
NS Rosário - F - LS – A) 

Hum…, falo com os meus pais. Por exemplo em pesquisas que eu acho interessantes, falo 
ao jantar com eles ou ao almoço. (C88 - 6 - NS Rosário - F - LS – A) 

Com a minha mãe, com as minhas amigas, com os meus amigos! (C91 - 9 - NS Rosário - 
F - LS – B) 

Com a minha mãe digo-lhe: olha, hoje estive a fazer um trabalho e não sei o quê… (…) 
Com os meus amigos digo o que estive a ver na net e não sei o quê. (C68 - 6 - Perafita - M 
- LS –S) 

Comento com os meus amigos e normalmente com os meus pais.(….) Falo... digo à 
minha mãe que já tenho mais amigos para falar, falo à minha mãe assim de jogos que 
descobri. (c70 - 4 - Oeiras - F - LS – B) 

 
1.10.2. Quais os tópicos abordados nessas conversas? Curiosamente, os trabalhos, as 

pesquisas da escola são um dos temas recorrentes, particularmente evocado pelas 

crianças de meios desfavorecidos: trocam-se informações úteis sobre sites educativos, 

resultados de pesquisas, em grupo procuram-se dados para trabalhos propostos por 

professores. Comparativamente, porém, os jogos e o youtube assumem uma imbatível 

popularidade em todas as franjas da amostra. 

… falar de trabalhos ou pesquisas para a escola: alguns, sobretudo os 

menos favorecidos...  

 
Umas fichas de avaliação 

Sim [falo], tenho messenger. (…) Com os amigos. (…) Digo... às vezes pergunto o que 
fazes, e ele diz estou aqui a ver umas coisas, eu digo há está bem, e ele diz e tu? Eu tou a 
ver aqui umas fichas de avaliação... que eu impressora e depois imprimo. É o que eu 
faço às vezes. (C2 - 4 - Barreiro - M - LN – D) 

nos trabalhos, algumas amostras do… química 
Então, quando eu vejo por exemplo… nos trabalhos, algumas amostras do… química, 
químicos, aulas de desenhos, vejo as fotografias, qual é que elas acham melhor e depois 
pergunto à minha mãe a opinião dela e o que é que ela acha. (C14 - 6 - Barreiro - LN – 
D) 

um dia pesquisei sobre o Brasil 
É mais com a minha irmã. (….) Por exemplo um dia pesquisei sobre o Brasil. E 
apareceu-me lá várias coisas antigas. E eu fui-lhe dizer. (….) Por exemplo, hum… Pedro 
Álvares Cabral chegou lá em 2000. E assim. (C59 - 6 - Perafita - M - - LN - D) 

Já, falo com muita gente, nós até já falamos na aula mesmo, que é uma professora 
fantástica, e então ela fala muitas coisas connosco sobre isso, que é perigoso. E nós 
temos uns trabalhos que fizemos, neste caso fomos obrigados a usar uma notícia e então 
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há normalmente sempre notícias dessas e então fazemos sempre quatro, em grupo e 
ficamos a saber um pouco mais. (C60 - 9 - Perafita - F - LN – D) 

Alguma coisa para pesquisar da escola 
Não, só mesmo quando é alguma coisa para pesquisar da escola, é que falo sobre a coisa 
que pesquisei (…) com pessoas da turma, com amigos (…) sobre os trabalhos que 
fazemos, imagine a professora pede para pesquisarmos sobre uma pessoa, sobre a 
história da pessoa e nós pesquisamos, e às vezes costumamos comunicar uns com os 
outros para saber o que nós pesquisámos (…) às vezes é história, outras vezes é EVT, 
porque estamos a dar os presépios, português e não sei… (c94 - 6 - G Vasco - F - LN – C) 

 
Sobre as pesquisas para alguns trabalhos 

Às vezes sobre as pesquisas para alguns trabalhos. Sobre um grupo….a professora disse 
para a gente pesquisar e com…. Ela (imperceptível) … depois como pode não haver 
nenhum miúdo…pergunta (…) Quando há trabalhos de grupo (C126 - 4 - GILCO - F - LN 
– A) 

O que é que se passa na escola 
com os meus pais, gosto muito de falar com eles o que é que se passa na escola, o que é 
que faço, quando vou à internet digo sempre o que é que fui ver e normalmente faço 
sempre uma lista com os sites todos que eu vi, e eles estão lá ver, “ Ah este é seguro, este 
é seguro…” (C50 - 9 - Perafita - F - LN - LN – D) 

Trabalhos de casa 
Amigos, por exemplo, para combinarmos algumas coisas, um dia. Às vezes tratamos até 
de trabalhos de casa… (C131 - 9 - O Frades - F - LN – C) 

História ou de educação musical 
Às vezes, coisas que pesquiso e acho interessante (…) Às vezes encontro um site que gosto 
e falo com eles (…) Às vezes é de história ou de educação musical. (c158 - 6 - AMP - F - 
LN – B) 

…falar de jogos, youtube, redes sociais, séries, programas de televisão: todos… 

Sobre sites do youtube, subtemas 
Mas com os meus amigos, sim, falamos sobre sites do youtube ou vários subtemas. (C7 - 
9 - Barreiro - F - LN – D) 

Por exemplo os jogos 
Com as minhas amigas no Facebook e no hi5. (…) Com as minhas amigas que andam lá. 
(…) Por exemplo, às vezes vejo... tanta coisa... por exemplo os jogos... E tu vais dizer “ Vi 
este jogo e tal...”? Sim e elas “ Mostra-me...” e eu ponho site e elas vêem. (…) às vezes 
falamos sobre trabalhos da escola. (C156 - 9 - F - AMP - LN – C) 

Sapatilhas na internet 
Gosto de ver sapatilhas na internet (…) Com a minha melhor amiga.  
(…) Às vezes é sobre o hi5 dela outras vezes é sobre sapatilhas, ou sobre a disciplina de 
história. (c159 - 9º - AMP - F - LN – D) 

       Escrevo o nome e ouço as músicas 
Conto... ele gosta muito de músicas do 50 cent e isso e eu conto-lhe, às vezes também 
gosto de ouvir e vou lá e escrevo o nome e ouço as músicas. (…) E depois conto-lhe e 
digo-lhe qual é o site e isso (C3 - 4 - Barreiro - M - LN – D) 

Uma nova foto no Hi5 
Por exemplo, pus uma nova foto no Hi5… (….) Isto é todos os dias assim na escola. Ah! 
Uma pessoa foi lá comentar no meu Hi5 a dizer X e é disso, é do que falamos às vezes. 
(C80 - 9 - Oeiras - F - LS – B) 

Youtube, sei lá, os filmes que a gente vê… 
Com os meus colegas. (…) Colegas de escola (…) Sobre vídeos que vemos, sites, jogos, as 
músicas, filmes… (…) Youtube, sei lá, os filmes que a gente vê… (…) A gente procura e há 
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sites que dá para ver o filme inteiro sem ter que sacar, músicas que a gente vê no 
youtube, os jogos, aqueles jogos online a gente fala sobre isso. (C129 - 9 - AMP - M - LN 
– C) 

vemos vídeos de piadas e depois vamos lá todos 
Com os meus amigos e às vezes com os meus irmãos. Às vezes com os meus pais,,, (…) 
Nós…a minha irmã descobre muitos jogos, a mais velha. Agora já não é tanto, antes era 
mais. E no Youtube, às vezes, vemos vídeos de piadas e depois vamos lá todos. (C21 - 6 - 
C Moderno - F - LS – B) 
 

Descobri uma coisa nova na internet, falo com os meus pais isso 
Tipo, descobri uma coisa nova na internet, falo com os meus pais isso. (…) Jogos. (…) 
Escrevo tipo no you tube, piadas para rir, e depois eu vejo uma piada e vou dizer aos 
meus pais para verem. (c29 - 4 - Nª Sra Rosário - M - LS – A) 

“Ontem fui àquele site e tens que ir lá” 
Falo, quando vejo algo de especial falo. Com as minhas amigas tipo “Olha fui a este site 
e não sei o quê”, “Ontem fui àquele site e tens que ir lá”, falo assim com as minhas 
amigas. Com a minha mãe às vezes quando encontro assim algum site que ela goste 
bom. (…) Assim sobre... jogos, tipo assim. Com o meu primo também falo muito sobre 
jogos, que ele costuma ir quase todos os Domingos quando estou a minha mãe. Então 
ponho na Internet para ele ver e assim, sobre jogos e mais ou menos isso. (C144 - 6 - NS 
Rosário - F - LS – B) 

Coisas divertidas que eu vejo 
Sei lá, coisas divertidas que eu vejo, por exemplo, algum jogo que eu fiz, alguma 
pesquisa, alguma curiosidade que eu por acaso a fazer uma pesquisa encontrei… (C55 - 
9 - NS Rosário - F - LS – A) 

Damos uns sites de imagens 
Às vezes digo à minha amiga sobre sites e para ela ir ver se gosta ou não gosta. E depois 
ela dá-me a opinião dela e ainda outra amiga que eu tenho no Sapo Messenger e nós 
conversamos. (…) São de jogos, como o jogo do pinguim, porque às vezes estamos lá e 
conversamos sobre o jogo. (…) Às vezes também damos uns sites de imagens para elas 
verem. Às vezes as minhas amigas também gostam muito de pintar como eu e como a 
minha irmã. E às vezes vão lá ver se gostam de imagens como cartoons mas eu gosto 
mais de paisagens. (C135 - 4 - Perafita - F - LS – B) 

Vi no site do Disney Channel 
Às vezes quando estou com o meu irmão digo “vi no site do Disney Channel um jogo 
muito giro”, vou lá e mostro-lhe e isso, e cá na escola às vezes digo aos meus colegas 
sites giros que eu estive a ver e eles também me dizem a mim e eu vou ver às vezes. (c71 - 
4º ano - Conde Oeiras - F - LN – B) 

       «Oh Pai sabes que eu vi montes disto no Youtube» 
Às vezes na internet até falamos mais do que nos intervalos. (…) Porque nós temos um 
site de que gostamos muito que é um site do pinguim e estamos sempre a falar desse site. 
(…) houve a semana da matemática há pouco tempo e a professora de origamis disse-
nos que o Youtube tinha montes de coisas de origamis e eu fui lá e depois comecei a falar 
aos meus pais: «Oh Pai sabes que eu vi montes disto no Youtube». E depois fiz montes de 
origamis e tenho a minha secretária cheia. (risos). (c72 - 4º ano - Conde Oeiras - F - LS – 
B) 

Costumo ver muito os Ídolos na internet, e comentamos muito isso 
Com os meus amigos e também com a minha mãe. (…) Com os meus amigos é o Hi5, 
essas coisas. (…) Agora costumo ver muito os Ídolos na internet, e comentamos muito 
isso. (…) Programas de televisão, youtube, as músicas que nós vemos, anedotas que lá 
estão… (…) Ah, também comento às vezes o Hi5 e as pesquisas que faço. A tua mãe 
também entra no Hi5? (…) Por exemplo: às vezes estou a ver os meus amigos, a minha 
mãe conhece-os e eu chamo-a para os vir ver, assim nas fotografias, essas coisas. (C96 - 
9 - G Vasco - F - LS – B) 
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       acaba por ser uma prática corrente 
Com os meus amigos sim, mas acaba por ser uma prática corrente, por exemplo nós 
vemos séries na internet agora… (…) Há algumas daqueles desenhos animados que são 
chineses ou japoneses (Manga) (C56 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

…falar sobre as surpresas, as descobertas que se fazem na internet 
 

tenho umas surpresas e vou falando com a minha avó 
Sim, com a minha avó. Às vezes, recebo umas surpresas quando abro alguns sites que 
me mandam pelo msn, tenho umas surpresas e vou falando com a minha avó sobre 
isso. (C6 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

Falo de música, jogos, coisas novas 
Falo de música, jogos, coisas novas que aparecem na internet como notícias, coisas 
que me aparecem no Messenger. Várias coisas novas que aparecem na internet. (C48 - 
4 - Perafita - F - LN – D) 

Notícias, curiosidades 
Às vezes notícias. (….) Que vi na internet, às vezes curiosidades que são coisas 
interessantes. (….) Ainda há dias tinha um colega meu que estava com um problema 
no carro do irmão, ele não conseguia resolver aquilo e eu depois expliquei-lhe, de uma 
notícia que apareceu até… Tu usaste a notícia para lhe dizer como ele consertava o 
carro? Exactamente, houve uma notícia que era sobre como consertar carros, uma 
coisa assim, já não me lembro qual era o assunto. (….) Também notícias, às vezes 
jogos, quando há alguma coisa interessante num jogo… (C43 - 9 - G Vasco - M - LN – 
C) 

…falar sobre futebol, apostas de futebol 

Comento. (…) Às vezes com o meu irmão. (…) Um tema que eu gostava muito de ver é … 
é, com o meu irmão… é um site que é Betclick, que é de futebol. (…) Eu claro que não 
mexo nisso, que não tenho … que isso é a pagar! (…) É a pagar…mas o site é grátis, é 
apostas de futebol. (…) (C37 - 4 - Perafita - M - LN – C) 

 
…falar sobre “coisas banais”: cantores preferidos, famosos, animais, curiosidades, 
moda 

   Animais, cantoras 
Às vezes, pesquiso animais que é o que, quando eu vou pesquisar coisas, normalmente é 
sobre cantoras ou animais ou assim, e ás vezes falo com as minhas amigas. (…) Então e 
o que é que contas, um exemplo, dá-me um exemplo. Por exemplo, havia um videoclip da 
Miley Cyrus aquela cantora, e começa-mos a falar dela e depois a conversa continua 
(C35 - 6 - C Moderno - F - LS – B) 

      A minha cantora preferida 
Sim às vezes por exemplo a minha cantora preferida também é de outras e digo “ah! 
depois vai a este site tem lá as notícias dela” (…) Com uma colega minha… a Ana Rita. 
(…) Sim, com colegas de escola… pronto e fora da escola também (C49 - 6 - Perafita - F - 
LS – B) 

       os famosos têm lá noticias sobre a vida 
deles e isso tudo e pronto gosto de “cuscar 

por exemplo os famosos, costumo ir ver alguns famosos lá, vou ver as noticias tipo, sabe 
a revista “Cuore”, vou ver lá algumas noticias, ao Google que tem lá noticias sobre a 
vida deles e isso tudo e pronto gosto de “cuscar”, e às vezes há lá umas imagens tipo, 
Britney careca, foi essas coisas assim que eu acho que são ridículas e as pessoas fazem 
montagens com corpos diferentes, com caras diferentes e essas coisas… eu só queria 
mesmo pesquisar aquilo e eles (…inaudível…) aquelas coisas assim um bocado 
ridículas… (…) Falo… Falo com o meu melhor amigo, só. (…) Sim, sim, com jogos e isso, 
aqueles jogos que eles também gostam porque ele tem um bocado o meu estilo tipo e 
isso, que é pistolas e não sei quê… e por acaso achei piada, no outro dia estava a jogar 
isso e achei piada e viciei-me digamos. (C139 - 9 - NS Rosário - F - LN – A) 
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        Coisas interessantes começo a falar com as minhas amigas 
Sim quando eu encontro coisas interessantes começo a falar com as minhas amigas e 
com a minha irmã e conto-lhes as coisas que eu sei. (…) Animais, eu gosto de pesquisar 
sobre animais, coisas novas e também coisas do mundo. Por exemplo, as culturas. As 
culturas, animais... E tu comunicas isso com os teus pais? Chamas para eles verem é? 
Sim quando são coisas interessantes e que eu queria que eles vissem eu chamo-os. (…) 
Sim às vezes. E os amigos que posso ver aqui na escola conto-lhes aqui; se não, eu digo-
lhes pela internet. (C45 - 6 - O Frades - F - LN – A) 

       Converso...é que ela ensinou-me a ir 
Com a minha prima. (…) Converso...é que ela ensinou-me a ir...é que há 1 site que é 
www.girlsgames, qualquer coisa assim e esse é para vestir e ela está a tirar design de 
moda e também gosta daquele e então falo. Eu outro dia fui com a minha mãe e a minha 
mãe pôs-me nesse site e pronto. (c83 - 4 - C Moderno - F - LS – B) 

…e também sites pornográficos  
 

Às vezes dialogo com os meus amigos. (…) Alguns vão a sites pornográficos e eles estão 
sempre a dizer para nós irmos. Não são bem amigos, são colegas da turma. (…) Eu só 
fui 2 ou 3 vezes. Para além desses temas vocês falam de mais alguma coisa?: Sim 
falamos de trabalhos da área de projecto. (…) Agora é catástrofes naturais, sismos, 
furações e coisas assim. (C123 - 6 - AMP - M -LN – C) 



 

 103 

2. Dinâmicas de uso 
2.1 Formas de navegação 

De forma a analisar as formas de navegação na internet, foi perguntado às crianças 

entrevistadas qual a primeira página visitada. 

No caso (muito raro) das crianças cuja utilização da internet é ainda fortemente 

condicionada pelos pais, são eles que orientam a navegação: 

se for de reis, eu digo à minha mãe qual é o rei e a minha mãe escreve lá o nome do rei e 
depois está lá e ela clica e depois… (…) A mãe escreve lá o nome do rei… (…) E depois 
aparece lá as coisas que tem que o rei passou, que… as coisas que são importantes e as 
coisas que são importantes a mãe imprime. (…) Eu estou lá a ver como é que ela faz 
para quando for mais velho saber mexer no computador. (C108 - 4 - Oeiras - M - LN – 
C) 

Algumas crianças (maioritariamente mais novas ou a frequentar o ensino privado) 

fazem um uso da internet essencialmente direccionado às páginas que já estão 

memorizadas como favoritas no computador ou no browser (páginas visitadas 

recentemente): 

Está a ver aquele símbolo da internet, eu clico lá, depois eu tenho os favoritos, está lá 
gravado o jogo, vou mais aos jogos10 grátis, clico abaixo e tenho lá acima os jogos, 
depois eu vou lá e depois clico no jogo. (c73 - 4 - Oeiras - M - LS – B) 

Vou aos favoritos, que tem lá uma barra de sites e clico na história do dia. Ou, às vezes, 
vou primeiro ao minimat... (c87 - 4 - NS Rosário - M - LN – A) 

encontrei um site de jogos muito giro e então gravo nos marcadores, para não estar 
sempre a ir procurá-lo. (C111 - 4 - O Frades - F - LN – A) 

No Opera tem uma coisa que dá para novos sites, uma página inicial, tem assim 
quadradinhos. Depois clico no site que quero e pronto, depois vou lá e pronto (C74 - 6 - 
Oeiras - F - LS – B) 

Já tenho um ícone no ambiente de trabalho, eu tenho o novo Google, o [iGoolge] ou quê e 
aparece assim um tema que escolhi agora há uns temas de fundo com uns triângulos e 
depois aparece os favoritos onde vou muitas vezes (C13 - 6 - Barreiro - F - LN – D) 

No entanto, a resposta de longe mais frequente indica como “porta de entrada” para a 

internet o motor de busca do Google, não só por estar na memória do computador 

como página inicial (“Homepage”), mas também por a pesquisa ser a forma 

preferencial de chegar aos sites favoritos: 

Depois… ligo o computador depois vou à internet …entro na internet a… (…) Aparece 
um coiso do Clix (…) Depois eu escrevo Google, e depois quando eu já estou no Google 
vou onde eu quero ir. (C1 - 4º - Barreiro - F - LN – D) 

No início abro primeiro o Google (C111 - 4 - O Frades - F - LN – A) 

Vou ao Google, escrevo lá o nome da coisa, clico enter e pronto. (C111 - 4 - O Frades - F - 
LN – A) 

Meto no Google e escrevo um site de jogos que eu conheça, depois clico nele e jogo! 
Pronto! (C5 - 6 - Barreiro - M - LN – C) 
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Eu ligo o computador. Deixo-o abrir totalmente e logo a seguir abro a net. (…) Vai 
directamente para o Google! (C41 - 6 - G Vasco - M - LS – B) 

aquilo vai directamente para o Sapo e depois meto para o Google e pesquiso lá… (C68 - 
6 - Perafita - M - LS –S) 

É o igoogle, eu ponho a imagem de fundo da eco, uma marca de sapatos. (C78 - 6 - 
Oeiras - M - LS – B) 

É o Google (…) A minha homepage (…) Um dia normal, chego lá; vi uma coisa ontem na 
televisão e quero ver um jogo, um download, vou a um determinado site que lá aparece 
(C114 - 6 - Perafita - M - LN – C) 

A partir do Google tudo o que eu quero 
A partir do Google vou pesquisar tudo o que eu quero, se quero ir ver um jogo, vou ver 
um jogo. Se quero mostrar uma imagem à minha irmã, vou mostrar uma imagem à 
minha irmã. Se queremos ver um filme, vou ver um filme. (C125 - 6 - GILCO - F - LN – 
B) 

Aparece o Google directamente 
aparece o Google directamente (…) das duas uma, se for para trabalhar, dependendo da 
matéria, ponho alguma coisa que tenha a ver com o trabalho que estamos a fazer nessa 
matéria (…) sim no Google, senão se for só para pesquisar, aí ponho o título do livro que 
quero saber ou do filme ou actor ou o que quer que seja (…) sim, eu nem sei abrir outras 
coisas, eu abro logo o Google (C64 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 

Vou ao Google 
normalmente vou ao Google para… meto o que eu quero pesquisar, ou meto lá 
Messenger ou meto lá Hi5 e depois acede-me a uma página e escolho aquilo que eu 
quero realizar. (C97 - 9 - G Vasco - F - LN – D) 

Já os portais (sites que agregam múltiplos conteúdos, como notícias, aplicações, 

serviços, ligações a outros sites, motores de busca), que nos anos iniciais da internet 

tiveram grande importância, são já pouco utilizados: 

Página do Sapo 
abre a página do Sapo. (…) Primeiro dou uma vista de olhos na página para ver as 
notícias e essas coisas que eu também gosto. (…) As que eu gosto mais são as de 
crianças, mas também vou ver as do país e vejo as de Viseu porque também há lá um 
separador dos conselhos. (C142- 4 - G Vasco - M - LN – B) 

  Ao Sapo 
Ao Sapo. (…) Porque é uma homepage que eu considero muito activa, tem notícias de 
vários temas, tem questionários, aqueles questionários pequenos que interessam-me 
bastante saber a opinião também das outras pessoas em relação a alguns assuntos, vejo 
por vezes as bancas de jornais, vejo mais os jornais de desporto mas vejo os jornais no 
geral… (C56 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

As páginas visitadas logo a seguir à entrada na internet são um indicador das 

preferências das crianças (ver secção seguinte). São por isso mais frequentemente 

referidos os sites de música e vídeo (designadamente o youtube) 

… ligo a internet e ligo sempre primeiro a música depois vou ao Messenger… (…) Ao 
Youtube. (…) Está tudo ao mesmo tempo. Eu ligo a música e depois vou lá e estou no 
Messenger a ouvir música. (C45 - 6 - O Frades - F - LN – A) 

Normalmente dirijo-me ao Google, ou então ao Youtube para ver videoclips, cantoras, 
abro o computador, vou lá e depois pesquiso. (C35 - 6 - C Moderno - F - LS – B) 
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Primeiro abro a internet e depois escrevo lá youtube, depois aparece e vou. (C77 - 6 - 
Oeiras - F - LN – D) 

é automaticamente é youtube logo (C67 - 9 - C Moderno - M - LS – B) 

…os sites de jogos 

eu ligo primeiro o google para ir jogar o jogo das tribos. (C3 - 4 - Barreiro - M - LN – D) 

Vou a um site que tem corridas, aventuras, vestir, maquiar, cabeleireiros e estou mais 
no programa das meninas. (c158 - 6 - AMP - F - LN – C) 

Às vezes é o Sims, não sei se sabe, é uns bonecos... (…) E outras vezes vou a jogos de 
cabeleireiros...e de vestir roupas. (C89 - 6 - NS Rosário - F - LN – A) 

Normalmente é um jogo. (…) Tribal wars. (…) Vou à minha conta, vou lá ver como estão 
as coisas... (C129 - 9 - AMP - M - LN – C) 

…e as redes sociais, que acumulam diversas funções (comunicação com amigos, 

jogos) (ver abaixo) 

[A primeira página a que vou é] Ao Hi5. (…) Vou ao Twitter e depois vou a um site que 
é... cuida de um bichinho. (…) Sim. O meu bichinho é um golfinho. (C27 - 4 - Perafita - F - 
LN – C) 

Depende, às vezes vou ao Hi5 outras vezes vou ao Messenger, para o Messenger não 
tenho de ir ao Google, outras vezes vou pesquisar alguma coisa e mais nada (c94 - 6 - G 
Vasco - F - LN – C) 

Vou primeiro ao hi5, depois ligo o Messenger e fico lá. (…) Se alguém comentou as 
minhas fotos, comentários ao perfil e vou ver o hi5 das minhas amigas. (…) Porque eu 
também vou ver pessoas que não conheço e depois fica lá marcado que eu visitei o hi5. 
(C145 - 6 - AMP - F - LN – C) 

Eu já ponho para ligar automaticamente quando tenho internet e depois quando eu 
abro a internet, no orkut, no hi5. (…) Orkut é um site brasileiro, igual ao hi5. (…) Orkut, 
hi5 e depois eu vou ver se há séries novas que assisto, de filmes (C10 - 9 - Barreiro - F - 
LN – D) 

Entro e vou ao hi5. (…) É o Google. (…) Vou a hi5.com e entro logo. (…) Saio e vou ao 
Facebook (C55 - 9 - NS Rosário - F - LS – A) 

Abro a página da internet, vou ao meu Facebook, não gosto de hi5, abro o Messenger, é 
essencial, ponho-me lá a falar com os meus amigos (C60 - 9 - Perafita - F - LN – D) 

Primeiro devo ir ao Facebook. (…) Ao Farmville para ver se tenho alguma coisa pronta. 
(Risos) Que é tipo uma quinta, que temos plantas e animais e assim. Mas isso também só 
demora cinco minutos, mais ou mesmos. Depois vou ver se tenho mais alguma coisa no 
Facebook (C90 - 9 - NS Rosário - F - LN – B) 

Primeiro abro o meu Facebook e HI5 para ver os meus comentários. Ver se tenho 
pedidos de amizade, e depois vou jogar. (C119 - 9 - AMP - F - LS – B) 

vou ao facebook ou ao hi5 (…) vejo se tenho alguma coisa nova ou isso (…) às vezes 
quando me mandam alguma coisa depois respondo (c157 - 9 - AMP - M - LS – D) 

Curiosamente, no caso das entrevistas a estudantes do ensino privado, encontrou-se de 

forma recorrente a referência à página da escola como página inicial ou a primeira a 

ser consultada: 
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Entro na internet, às vezes abro o PowerPoint para fazer um trabalho para a escola, 
outras vezes vou ao site do colégio ver o que há de novo e essas coisas e outras vezes vou 
jogar jogos. (…) Abro sempre o site do colégio. (C53 - 4 - NS Rosário - F - LN – A) 

Vou à Escola Virtual, pesquiso um bocadinho no Google e depois jogo um bocadinho os 
jogos. (…) A Escola Virtual. (…) É ao sítio aonde tem a matéria... (C137 - 4 - NS Rosário - 
F - LN – A) 

Primeiro vou à escola virtual…para ver…uma aula de matemática. Vou primeiro à 
escola virtual ver, depois escrevo num papel, tiro…ponho para o lado. (C22 - 6 - C 
Moderno - M - LN – C) 

A minha homepage? A minha homepage é o Colégio. Às vezes quando o pai reinicia o 
computador aquilo desaparece, agora nem tive tempo para mudar, nem sei qual é que 
está... Mas a que eu ponho é sempre do Colégio, porque eu gosto de estar sempre... (…) 
Vou principalmente ao site do Colégio que já está na homepage (C36 - 6 - C Moderno - M 
- LS – B) 

Escola virtual, depois passo os tpc depois passo-os para uma folha. Depois poucas vezes 
jogo uns jogos. Fecho o computador e faço os tpc. (C54 - 6 - NS Rosário - M - LS – A) 

Normalmente vou ao Google ou à escola virtual para estudar. (…) [primeira página] A 
escola virtual. (…) Depois, prontos, fico lá na escola virtual e só quando eu acabar vou 
ao Google, jogo um bocadinho ou faço pesquisas. (C88 - 6 - NS Rosário - F - LS – A) 

No discurso das crianças é por vezes notória uma sequencialidade na visita a várias 

páginas, o que indicia um uso habitual e rotineiro, quase “profissional” da Internet 

        Primeiro…depois…depois disso 
Vou primeiro para os jogos de futebol, depois vou para os jogos do school kid que é um 
homem, (…) Depois disso vou ao Habbo. Não, primeiro vou ao Habbo, depois vou aos 
jogos de futebol, depois vou ao School Kid e depois vou a jogos de luta, que é o 
“Sandálias e Espadas 2”. (C122 - 4 - AMP - M – LN) 

Vou logo para o messenger, para o hi5 e para o facebook, e às vezes vou a sites de jogos 
de vez em quando e outras vezes vou a um site que se chama escola virtual (C34 - 6 - C 
Moderno - F - LS – B) 

 Um dia normal, chego lá 
Um dia normal, chego lá; vi uma coisa ontem na televisão e quero ver um jogo, um 
download, vou a um determinado site que lá aparece e vejo o preço do jogo, porque eu 
não vou estar a fazer downloads ilegais do jogo, vou lá e faço aquilo, peço para 
encomendar e já está, é assim que eu faço. (…) Vou ao Facebook, ao Hi5, ao Messenger, 
ao Skype, vou a muitos. (C114 - 6 - Perafita - M - LN – C) 

Entro…depois…e depois… 
entro no internet mozilla, depois abro a minha página inicial que é o Google e depois 
vou para onde quero, ou vou para o hi5, vou ver o e-mail, vou ver coisas que estão 
relacionadas com os desporto que eu pratico ou vou à escola virtual, acho que é só isso... 
ao youtube. (C93 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

Página inicial…depois acedo…depois  
a minha página inicial é o google. Depois acedo ao Hotmail, para ver o meu email, 
porque há muitas amigas minhas que me dizem que mandam mails e eu às vezes não 
posso....Depois vou ao hi5.....Costumo ir, por norma, ver. E às vezes, eu como faço 
ginástica acrobática, preciso de estar sempre informada do que vai acontecer, porque 
há sempre muitas modificações. E costumo ir...a dois sites de ginástica de Portugal, que 
é do Associação de Lisboa e o outro é da Ginástica de Portugal. E depois eu...ou vou ao 
Youtube para ver algum....videoclips de músicas ou vídeos interessantes (C23 - 9 - C 
Moderno - F - LS – B) 
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Normalmente 
Ao facebook falo com os meus amigos, o hotmail vou ver os meus mails diariamente e o 
rosário virtual vou ver todas as disciplinas do dia, que trabalhos é que eu tenho, e 
estudo por lá de vez em quando. (…) E de vez em quando, preciso do google, motor de 
busca, para pesquisar imagens, informação, wikipédia, etc. (…) Normalmente fecho 
uma ou outra para não tornar pesada a internet. (C92 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

Demonstrando a centralidade da função comunicação no uso que as crianças fazem da 

internet (ver abaixo), em muitos casos, a entrada na internet é antecedida pela ligação a 

programas de mensagens electrónicas. Mal se entra vai-se “à tribo”. 

A pen vodafone ou TMN 
Ligo o computador, ligo a pen vodafone ou TMN, vou ao messenger, falo um bocadinho 
com a margarida e depois falo com o meu primo. E depois falo outra vez com a 
Margarida e ligo a câmara. Quando estou a falar com ela com a câmara, vou ao Google 
e pesquiso jogos. (C8 - 4 - Barreiro - F - LN – D) 

        O meu Messenger 
Ligo o meu Messenger para falar com os meus colegas, depois quando me meto off-line 
vou a um site, que é o Vídeo Sapo, para ver vídeos do wrestling. (C38 - 4 - Perafita - M - 
LN – D) 

Vou ao MSN 
vou ao MSN falar com as minhas amigas… (…) Não [é a primeira coisa que faz], aquilo 
aparece logo uma janelinha com o MSN, mas nos dias da semana nem costumo ir lá…. 
(C11 - 6 - Barreiro - F - LS – B) 

Vou ao Messenger, vou à minha tribo 
Vou ao Messenger. (…) Vou à minha tribo. (…) está no Google. Escrevo tribos no Google 
e aparece lá… (…) Depois, quando os meus amigos não estão online fecho a página do 
Messenger e vou para os jogos. (c95 - 6 - G Vasco - F - LN – C) 

Ligo o messenger 
Ligo o messenger, vejo as minhas mensagens, falo com os meus amigos. Depois quando 
não tenho nada para fazer vou ao Youtube ver músicas, jogo, vou ao hi5… (c153 - 6 - 
AMP - M - LN – C) 

Outras vezes, a primeira coisa que se faz é a consulta ao correio electrónico… 

Vou ver o que recebi 
O e-mail. (…) Vou ver o que recebi. (…) Reencaminhar, enviar não. (C27 - 4 - Perafita - F 
- LN - C) 

O mail, a ver se tem alguma coisa 
Abro o mail, a ver se tem alguma coisa, geralmente quando fiz alguma pergunta a um 
colega meu… (C49 - 6 - Perafita - F - LS – B) 

Verificar se tenho mensagens no meu mail e para ver se tenho alguma coisa para falar 
com os meus colegas. (C10 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

    Acedo ao Hotmail 
Se for num dia em que eu não vá pesquisar trabalhos nem nada, eu acedo ao Hotmail.... 
(…) E acedo ao Hotmail....a minha página inicial é o google. Depois acedo ao Hotmail, 
para ver o meu email, porque há muitas amigas minhas que me dizem que mandam 
mails (C23 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 

Automaticamente o MSN 
aquilo abre automaticamente o MSN, o Messenger. Pronto, a primeira coisa que eu faço 
é ver os emails que tenho e depois vou ver os emails do hi5. (C26 - 9- C Moderno - M - LS 
– B) 
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Hotmail, logo! 
Hotmail, logo! (…) Tenho lá as plataformas das disciplinas … Português... (…) Também 
já utilizei o Moodle, mas agora é o Ning. (C156 - 9 - F - AMP - LN – C) 

Um dos aspectos que é mais frequentemente apontado para caracterizar a forma de uso 

da internet pelas crianças é o multitasking4, que tanto pode significar ter várias 

páginas ou programas abertos em simultâneo, como a utilização da internet de forma 

sincrónica com outras actividades (estudar, ouvir música, ver televisão). 

Através das entrevistas, verifica-se que quando as crianças têm várias páginas abertas, 

as combinações mais frequentes dizem respeito a tarefas diferentes que podem ser 

realizadas em simultâneo, como ouvir música a par de consultar a internet ou usar um 

programa de mensagens instantâneas 

Normalmente são só duas, às vezes é a dos jogos, outras vezes é uma página das 
músicas. (…) A dos jogos e a das músicas. (C53 - 4 - NS Rosário - F - LN – A) 

Está tudo ao mesmo tempo. Eu ligo a música e depois vou lá e estou no Messenger a 
ouvir música. (…) Sim de vez em quando abro os jogos e o horóscopo (C45 - 6 - O Frades 
- F - LN – A) 

eu costumo pôr sempre a música ambiente e vou sempre ao e-mail. E estou sempre com 
música e o e-mail. (…) Costumo ir aos dois [ao MSN e e-mail], mas costumo estar mais 
tempo no MSN. (C45 - 6 - O Frades - F - LN – A) 

ou que podem ser realizadas alternadamente, como conversar com amigos através dos 

programas de mensagens e visualizar páginas da internet. Há inclusivamente 

estratégias (como escolher o estatuto “ocupado” ou “offline”) para compatibilizar 

tarefas mais exigentes (como fazer trabalhos para a escola) com a possibilidade de estar 

contactável ou monitorizar a presença/ausência dos amigos online 

e se elas por acaso não tão diz lá … está 
ocupado ou qualquer coisa assim… 

Aquilo [programa de mensagens instantâneas] aparece logo, sempre que eu ligo 
aparece mas ás vezes fecho a janela pronto, não me apetece ir ao MSN… (…) Fica ali, eu 
depois estou a falar e se elas por acaso não tão diz lá … está ocupado ou qualquer coisa 
assim… para minimizar fica ali, lá em baixo, não é? E eu fico á espera pronto… quando 
elas depois…pronto vão para o computador, aquilo. Elas escrevem alguma coisa... (…) 
[enquanto estou à espera] Ou jogo ou então vou fazendo trabalhos que eu tenho para 
fazer na internet… (…) Vou ao Google pesquisar… (C11 - 6 - Barreiro - F - LS – B) 

Depois vou ver vídeos e, ao mesmo tempo, estou a falar com os meus amigos. (C22 - 6 - 
C Moderno - M - LN – C) 

geralmente meto ocupado 
eu geralmente estou sempre ligada no Messenger, quando tenho o computador ligado. 
(…) Quer dizer, sim, por vezes sim! Estou a fazer o trabalho e… mas geralmente meto 
ocupado (C18 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

quando estou a jogar estou com o MSN ligado (C115 - 9 - AMP - M - LN – D) 

                                                           
4 Para uma análise do multitasking na internet entre os jovens, ver Foher 2006 , ou, entre adultos, Kenyon 
2008. 
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faço as pesquisas e costumo aparecer como off-line 
enquanto faço as pesquisas ou então meto no nick 

em 1º lugar ligo o msn, deixo ligado. Primeiro vejo se há alguém, se houver alguém on-
line com quem queira conversar, eu costumo conversar, meto conversa, conversamos e 
costumo ter sempre o hi5 ligado, costumo ligar coisas ao mesmo tempo, se estou à 
espera de uma resposta, estou no hi5, caso contrário, estou no msn. Por exemplo, os 
trabalhos da escola, faço as pesquisas e costumo aparecer como off-line enquanto faço 
as pesquisas ou então meto no nick, estou a fazer isto, não me falem, mas por exemplo, 
se me aparecer alguém que eu preciso de falar, falo e continuo a fazer o trabalho. (C7 - 9 
- Barreiro - F - LN – D) 

Eu abro em diferentes separadores, vários separadores. (…) Sim. O Messenger sempre 
ligado. Mesmo que esteja off-line estou sempre com ele ligado. (C10 - 9 - Barreiro - F - 
LN – D) 

As páginas que eu costumo ter abertas é o Messenger, o mail e o site de jogos ou noutros, 
no que eu estiver a fazer no momento… (C131 - 9 - O Frades - F - LN – C) 

Porém, bastantes crianças afirmam visitar vários sites diferentes ao mesmo tempo. Em 

alguns casos esta prática é justificada pela necessidade de fazer comparações ou 

recolher informação de diversas fontes 

Se for preciso, às vezes gosto de comparar coisas e se tiver aberto é para depois 
também, descubro vários sites, vou abrindo vários e depois vou vendo cada um. (C13 - 6 
- Barreiro - F - LN – D) 

quando estou a fazer trabalhos, para ir buscar um bocadinho de uma informação aqui, 
e uma ali, para juntar, às vezes, sim. (c134 - 6 - AMP - LN - M – B) 

Abro e fecho, mas se quero ver alguma coisa para comparar abro as duas, o máximo 
que eu já abri foi 3 ao mesmo tempo. (…) Porque se não aquilo fica muito cheio. (C146 - 6 
- AMP M - LN – A) 

Separadores, costumo ter 
separadores, costumo ter, por exemplo o google e o sapo abertos ao mesmo tempo para 
comparar a informação, ás vezes tenho a Wikipédia também aberta, costumo ter todos 
seguidos, o tradutor quando estou no Google ou na Wikipédia e o site é em inglês, tenho 
tradutor aberto, depois do outro lado tenho outra net aberta com um separador com um 
site do Wambie e o sapo, se estou a fazer comparações de notícias e ainda tenho o 
youtube aberto, e é assim. (C6 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

Quando preciso de fazer assim uma coisa que está ligada à outra abro duas. (…) Às 
vezes faço uma pesquisa no Google e depois vejo alguma coisa interessante e diz me lá 
para ir ao Youtube ver, e eu vou ver. (C52 - 9 - Perafita - M - LN – D) 

Outras vezes por questões técnicas (páginas que levam muito tempo a abrir) 

Às vezes estou porque vou ao mesmo site e vejo qual é, tem dois alvos do mesmo jogo e 
então se usar aquele demora muito tempo e abro duas páginas para ver qual é o 
melhor. Não! Não é bem isso. Abro uma página com esse jogo e abro outra página com 
outro jogo para jogar entretanto enquanto aquele está a abrir. (C144 - 6 - NS Rosário - F 
- LS – B) 

Normalmente, da homepage...o Colégio não é assim... actualiza o site muito 
rapidamente, por isso eu vi naquela altura, até mesmo quando abro outro separador 
aparece outra vez e às vezes deixo o Colégio aberto outras vezes não deixo, depois abro 
noutro separador o Sapo, o Google, e às vezes faço mesmo pesquisas coisas que me vêm 
ou mesmo da escola, e depois ainda noutro separador abro o Miniclip (C36 - 6 - C 
Moderno - M - LS – B) 
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Mas outras de facto afirmam dividir a sua atenção por várias tarefas e conteúdos (jogos, 

redes sociais, pesquisas) 

       Costumo ter várias páginas 
Costumo ter várias páginas. (…) Às vezes é para procurar imagens de animais, outras 
vezes é de jogos e ainda há mais que é de vídeos e de música. (…) Filmes clássicos da 
Disney ou dos cantores famosos. (C135 - 4 - Perafita - F - LS – B) 

No máximo dois ou três 
Eu tenho sempre, quase sempre o Google ligado porque as vezes a minha mãe pede 
rapidamente para pesquisar (…) Tenho sempre duas páginas abertas, o Google e o site 
de eu jogar ou ver filmes (…) No máximo dois ou três. (…) É o Google sempre. (…) E o 
site de eu jogar. (…) Armor Games (…) o mail. Ou o mensager (C4 - 6 - Barreiro - M - LS 
– D) 

      Vários separadores 
Às vezes tenho a escola virtual, vídeos e jogos abertos em vários separadores. (C54 - 6 - 
NS Rosário - M - LS – A) 

       Abro duas páginas 
Às vezes, quando os trabalhos não são muito importantes, aqueles assim para estar a 
pesquisar e só para estar a ver as coisas...abro duas páginas. (…) Primeiro abro a do 
meu trabalho. Depois é que abro...quando tiver passado 10 minutos, abro outra de 
jogos. (C69 - 6 - G Vasco - M - LN – C) 

Dois 
Dois. É o Google, se eu precisar de pesquisar alguma coisa ou isso, e a escola virtual. 
(C88 - 6 - NS Rosário - F - LS – A) 

Às vezes é muitas páginas e às vezes é só uma 
Às vezes é muitas páginas e às vezes é só uma (…) porque às vezes tenho de fazer vários 
trabalhos assim e tenho de ir lá ver coisas á minha mãe (C79 - 6 - Oeiras - M - LN – D) 

para fazer pesquisas. Também costumo estar no programa de música, Youtube e O 
Jogos. (c158 - 6 - AMP - F - LN – C) 

No máximo tenho para aí três 
No máximo tenho para aí três. (…) Que é o do Hi5, às vezes o da caixa do correio e 
depois é o de um jogo na internet que é o tribo (C62 - 9 - Perafita - M - LN – D) 

[ao mesmo tempo] Hi5, e-mail, youtube, escola virtual e é só. (C93 - 9 - NS Rosário - M - 
LS – A) 

Para pesquisar alguma coisa e a jogar um jogo, ou um site está a dar música, e no outro 
estou a pesquisar. (C104 - 9 - O Frades - M - LS – B) 

outras vezes por exemplo estou no Hi5 e a jogar ao mesmo tempo (c155 - 9 - AMP - F - 
LN – D) 

É bastante mais rara, mas não inexistente, a pulverização da atenção por múltiplas 

páginas e actividades ao mesmo tempo (mais frequente nas crianças mais velhas): 

em quantidade, assim uma linha só de páginas abertas, depois, vou ver os sites que os 
meus amigos me mandam, tipo: “Mafalda, olha esta foto”… (…) Por MSN, “Mafalda 
grisa-te”, “Mafalda ri-te com isto” “Olha que risota” e eu vou ver, “Joga este jogo que é 
interessante!”, e vou jogar aquele jogo e depois tipo, quando vejo uma página com um 
quadradinho com 6 páginas abertas da internet, começo a apagar… “Ora bem, esta já 
vi, esta já vi…” apago todas e só deixo as que… Mas é sempre isso, é sempre hi5… (C139 - 
9 - NS Rosário - F - LN – A) 
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Tenho sempre várias páginas abertas ao mesmo tempo. (…) Às vezes chego a ter 8 
separadores abertos ao mesmo tempo. (C7 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

Separadores e páginas. (…) Tenho montes...às vezes tenho...tipo 6 conversas abertas, 
depois tenho hi5, depois um separador do clube onde jogo Rugby, depois uma página do 
jornal desportivo... (C26 - 9- C Moderno - M - LS – B) 

tenho duas páginas no máximo, cada uma com uma dezena de separadores, mas depois 
quando são muitos separadores e eu começo a ficar baralhada, fecho uma data deles 
que não estou a usar e depois passado um bocadinho já tenho outra vez imensos (…) eu 
quando vejo que está a ficar muito cheio, começo a ver que metade disto eu não estou a 
usar então começo a apagar (C65 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 

No entanto, verifica-se que bastantes crianças recusam esta forma de navegação e 

afirmam apenas “fazer uma coisa de cada vez”. No caso das crianças mais novas, 

isto é justificado sobretudo por uma questão de competência: 

Não, vejo uma coisa de cada vez, abro, fecho. (c71 - 4 - Oeiras - F - LN – B) 

Uma página. (…) Para eu não me baralhar. (C86 - 4 - Oeiras - F - LN – D) 

Não. (…) Depois junta-se muita coisa, depois é uma confusão para a minha cabeça. (C37 
- 4 - Perafita - M - LN – C) 

Outras alegam problemas técnicos 

Só abro uma. (…) Porque o computador depois fica lento. (C38 - 4 - Perafita - M - LN – 
D) 

Não porque depois fica computador muito lento. (…) Duas no máximo. (C74 - 6 - Oeiras 
- F - LS – B) 

Outras ainda a despesa incorrida (caso das crianças de meios mais desfavorecidos, que 

não têm internet de banda larga) 

 [não tenho nada aberto] Porque posso fazer asneiras, e posse dar mais despesa se estou 
a ver uma coisa e a outra continua ligada. (C148 - 4º - AMP - M - LN – C) 

Não, só mesmo as conversas com os meus amigos. (…) Não, porque gasta muita Net [ter 
várias abertas]. (…) Hum, hum. Houve uma vez que comecei a fazer isso, abria três 
páginas e gastei a Net em seis dias. (…) Eu gastei a Net e depois a partir daí não dava 
mais para entrar, mas depois a minha prima disse-me que eu não podia entrar em três 
páginas são mesmo tempo, que só podia abrir uma. (c95 - 6 - G Vasco - F - LN – C) 

E, por fim, outras, mais velhas, reconhecem que o multitasking prejudica a eficiência 

do uso da internet 

Não uso muito isso, depois é uma confusão está a passar uma música de um vídeo e esta 
a interferir com outra coisa. (…) Sim e assim fica uma confusão que não se entende 
nada, uma musica esta mais alta outra mais baixa, não se entende. (C114 - 6 - Perafita - 
M - LN – C) 

é só um. (…) Uma vez eu li numa revista que fazer tudo ao mesmo tempo podemos 
gastar o dobro do tempo e acho que não adianta fazer tudo ao mesmo tempo. (C43 - 9 - 
G Vasco - M - LN – D) 
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2.2. Tipos de sites visitados 

2.2.1. Música 

Segundo os estudos sobre juventude, a música é um traço fundamental na construção 

da identidade pessoal dos jovens (Lincoln 2005, Bennett 1999), a “banda sonora” da 

criação da adolescência e da evolução de biografias culturais (DeNora 2000) ou a “cola 

cultural” da juventude (boyd 2007: 4). Assim, um dos usos mais frequentes da internet 

entre as crianças entrevistadas é ouvir/descarregar música. Perto de metade das 

crianças afirma utilizar a internet para ouvir música; a proporção é ligeiramente mais 

elevada entre as raparigas, nos grupos etários e anos de escolaridade mais elevados e 

nos filhos de licenciados. 

Utilizo muitas vezes o youtube para ver vídeos, utilizo e e-mule para tirar músicas, o i-
tunes para depois as passar para o mp3... (C24 - 9 - C Moderno - F - LS – C) 

Como visto acima, para alguns entrevistados é mesmo uma das primeiras páginas 
abertas 

Eu ligo o computador depois vou sempre… ligo a internet e ligo sempre primeiro a 
música (C45 - 6 - O Frades - F - LN – A) 

Normalmente costumo ir logo ao youtube para ouvir um bocado de música e depois vou 
fazer outras coisas. (C16 - 9 - Barreiro - M - LN – D)  

Abro logo o itunes para ver se há alguma coisa nova ou algo que me interesse. (...) A 
seguir youtube, é automaticamente é youtube logo. (C67 – 9º ano – Colégio Moderno – 
M – LS – B) 

O site mais referido é o youtube, que apesar de também ter outros conteúdos permite 

ouvir música e ver videoclips sem custos. Perto de dois terços das crianças 

entrevistadas afirma visitar a página do youtube; esta proporção é mais elevada entre 

as raparigas, nos grupos etários e anos de escolaridade mais elevados e nos filhos de 

licenciados  

[costumamos conversar sobre o que vemos no] youtube especificamente. É geração 
youtube. (C67 – 9º ano – Colégio Moderno – M – LS – B) 

O youtube [é a minha página favorita]. (…) Porque dá para fazer mais coisas, na minha 
opinião. (…) Dá para ouvir música, que é o que eu mais gosto de fazer… (…) Dá para ver 
vídeos… (…) Assim coisas engraçadas… (C82 - 9 - Oeiras - F - LN – B) 

Os únicos favoritos que eu tenho, favoritos, mesmo mais favoritos, só são dois , o Google 
e youtube por causa da música. (C66 - 9 - C Moderno - M - LS – B) 

eu não vou muito ao youtube, por acaso não vou, mas por exemplo quando vou para ver 
um videoclip, ontem por exemplo fui ver um videoclip de uma musica e conto que está a 
dar um videoclip muita giro. (C13 - 6 - Barreiro - F - LN – D) 

Para muitos entrevistados a imagem é secundária, usam a música como som de fundo 

enquanto se fazem outras actividades online e offline: jogos, pesquisas, comunicação 

via mensagens instantâneas, estudo 
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O Youtube é porque tem músicas e eu posso estar a ouvir enquanto estou a jogar ou 
assim. (c107 - 6 - G Vasco - F - LS – B) 

exemplo vou ver como é que está aquele jogo on-line, vou ver uma música ou assim. (…) 
Não, a música eu normalmente posso deixar a tocar e vou jogando meu jogo. (c32 - 9 - 
Nª Sra Rosário - M - LN – A) 

Youtube! Muitas músicas abertas! (…) eu às vezes estou a fazer trabalhos no 
computador... então é mais desse tipo... se estiver a ouvir alguma música... Ouço várias. 
Ponho play... play, play, play e depois fica sempre assim! (C91 - 9 - NS Rosário - F - LS – 
B) 

às vezes se estou a ouvir música acedo ao youtube para ver algum vídeo e estou a 
trabalhar ao mesmo tempo, (...) vou ao youtube ponho lá a funcionar e continuo a fazer 
a pesquisa, outras vezes por exemplo estou no Hi5 e a jogar ao mesmo tempo (c155 - 9 - 
AMP - F - LN – D)  

Está tudo ao mesmo tempo. Eu ligo a música e depois vou lá e estou no Messenger a 
ouvir música. (C45 - 6 - O Frades - F - LN – A) 

vou para o Youtube e meto música e depois é que eu gosto de estudar enquanto ouço 
música e então vou… e depois se há algum trabalho para fazer vou ouvindo música e 
estudando ao mesmo tempo. (C90 - 9 - NS Rosário - F - LN – B) 

às vezes estou a ler uma coisa e abro outra [página] para ouvir música. (C66 - 9 - C 
Moderno - M - LS – B) 

Quando estou no computador a trabalhar, posso estar num sítio e estou sempre a ouvir 
música. Portanto tenho de estar sempre com dois separadores… (C90 - 9 - NS Rosário - 
F - LN – B)  

Ao contrário de outros suportes, a música no youtube, através da função de pesquisa, 

permite chegar a outras canções e a outros artistas: 

para pesquisar várias coisas, como ir ao youtube, é o que eu ando mais, é no youtube, 
na música, essas coisas todas. (C117 - 9 - Oeiras - M - LS – B) 

Também vou muito ao youtube, gosto de ouvir algumas músicas no youtube, mas não 
estou todos os dias lá. (…) posso ouvir músicas novas que se calhar nunca tinha ouvido 
na minha vida, uma pessoa procura uma letra, aparece logo uma lista de coisas, uma 
pessoa às vezes procura e numa palavrinha encontra muitas músicas ou vários vídeos. 
(C50 - 9 - Perafita - F - LN - LN – D) 

Outros sites para além do youtube são menos referidos, mas as crianças também 

visitam sites de artistas 

eu gosto muito de ver uns vídeos que dão… (…) Porque foi a minha irmã que me chamou 
e…eu acho que é Disney Miley qualquer coisa… www.miley.pt.com que dá os vídeos da 
Miley a cantar. (…) Carrego no sítio onde está o…pronto o ecrãzinho onde está a Miley e 
ela começa a cantar a musica que está aí. (c83 - 4 - C Moderno - F - LS – B) 

vou sempre a um blog dos meus cantores preferidos que eu adoro-os e então a minha 
mãe diz que eu sou viciada neles, tenho mil duzentas e qualquer coisa imagens deles e 
tenho no quarto fotos deles espalhadas pelo quarto todo, a minha mãe fica abismada 
por eu gostar tanto deles, normalmente vou ao blog deles, ver se tem alguma coisa nova 
deles (C50 - 9 - Perafita - F - LN - LN – D)  

Hannah Montana e Jonas Brothers, que sou mesmo fã. (…) No Google. Escrevo lá 
Hannah Montana e depois aparece lá a dizer imagens, clico lá e vejo. (C140 - 4 - O 
Frades - F - LS – B) 
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Há um site de um rapazito cantor, costumo falar com uma colega que ela também gosta 
dele, coisas que também aprendo e falo com eles. (C102 - 9 - O Frades - F - LN – C) 

ou procuram informação sobre música 

Costumo ir ao Youtube e ao Google e pesquiso nos dois. Porque no Youtube aparecem 
vídeos que eu posso ver mesmo e no Google aparecem sítios onde eu posso saber mais 
coisas que não aparece nos vídeos. (C45 - 6 - O Frades - F - LN – A) 

costumo estudar coisas sobre artistas. (…) Vou ao Google. E costumo ver de música (…): 
Não. Tenho que escrever o nome da música e depois vou lá ver. (C48 - 4 - Perafita - F - 
LN – D) 

[pesquiso] pessoas que ainda existem, ou actores que eu sou fã, cantores. E isso eu 
procuro… Pronto, procuro informação sobre eles. (C88 - 6 - NS Rosário - F - LS – A) 

se ponho “nanana” e quero encontrar o nome dessa musica, nem que eu ponha assim 
uma coisa muito estranha, e a parte da letra que sei que estava na música, e ele vai lá 
buscar, e ponho lá Youtube no Google e tem lá a musica (C139 - 9 - NS Rosário - F - LN – 
A) 

No entanto, o uso do youtube não exclui consumo noutros formatos (CD, MP3, música 

no computador), podendo ser complementar 

por exemplo quando quero ouvir uma música que não tenho no computador vou ao 
youtube ponho lá a funcionar (c155 - 9 - AMP - F - LN – D) 

se eu não tivesse Internet não tinha música no ipod. (…) Porque a minha mãe adora 
comprar o álbum, comprar coisa física, as fotos, eu de certa forma concordo, é melhor, 
temos algo físico, como provas que comprámos, não é um e-mail a dizer comprou o não 
sei quê. (…) Sim mas, eu se comprar um álbum é porque quero mesmo que o artista 
tenha, um álbum no itunes é 9.95€ ou 9.45€ ou assim, mas um álbum é 15€ e se eu 
gostar mesmo daquela banda e achar mesmo eles merecem mesmo isto, eu considero 
uma peça de arte, vou comprar. (C67 - 9 - C Moderno - M - LS – B) 

Algumas crianças também referem a prática de descarregar música da internet. Cerca 

de 15%  afirma ter feito downloads; esta proporção é mais elevada entre os rapazes e os 

alunos do 9º ano 

[o meu irmão] já me ensinou a tirar jogos, downloads, já me ensinou muita coisa. Já me 
ensinou a tirar músicas… mais nada. (C111 - 4 - O Frades - F - LN – A) 

Às vezes também vou à “Mininova” para tirar CD’s de música. (…) É para ouvir. Às 
vezes tiro e mando para o meu MP4, mas eu peço às minhas irmãs e elas tiram-me. 
(C135 - 4 - Perafita - F - LS – B) 

Vou sacar à Net. (…) Vou sempre ao mesmo porque é o mais fácil, conheço mais e, mas 
acho que este é mais simples. (...) está sempre aberto no painel de tarefas. (…) Carrego 
lá, meto o nome da música, vejo lá, meto a sacar em cinco segundos e grava-me logo nas 
minhas músicas. (…) É rápido. (c32 - 9 - Nª Sra Rosário - M - LN – A) 

Mas poucas crianças mostram consciência da ilegalidade de descarregar música de 

forma gratuita e algumas fazem-no e outras não  

tenho colegas meus que fazem compras pela internet enquanto os pais não estão, fazem 
downloads ilegais, filmes ilegais, eu pessoalmente tenho que admitir que já tirei vídeos e 
músicas da internet, pronto… (C56 – 9 – NS Rosário – M – LS – A) 
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Não fazer downloads ilegais porque eles quase sempre trazem vírus… Também, não é 
que seja necessário não é… (…) Por exemplo uma criança que não sabe utilizar a 
internet direito não é… pode fazer download assim de coisas… ilegais e dessas coisas e 
depois pode criar problemas. (C52 - 9 - Perafita - M - LN – D) 

eu e ela é, estamos sempre a tirar várias imagens… Músicas não que se não depois… 
Não é? Ainda apanho um vírus ou então temos que pagar porque é tipo download… 
(C59 - 6 - Perafita - M - - LN – D) 

É também rara a referência à prática de aquisição de música de forma legal 

às vezes abro o iTunes com as músicas que eu tenho no meu computador, para ao 
mesmo tempo que vou trabalhando ir ouvindo as músicas que eu gosto... (C23 - 9 - C 
Moderno - F - LS – B) 
 

2.2.2 Vídeos 

No inquérito à ocupação do tempo de 1999 (Lopes e Coelho 2002: 12), ver televisão 

surge como a actividade de lazer mais frequente (indicada por 92% dos inquiridos) e 

mais consumidora de tempo (uma média de 2 horas e meia) entre as crianças de 6 a 14 

anos. Porém, na actualidade, a internet parece ter vindo destronar a televisão como a 

actividade preferida, até mesmo para visualizar material audiovisual (filmes e séries).  

Muitas crianças referem o uso do youtube para ver registos audiovisuais (para além dos 

videoclips de música) 

      Youtube que quando era pequenina eu ouvia muito 
às vezes o meu pai manda-me coisas engraçadas no Youtube para brincadeira… pronto, 
tipo uma girafa a dizer “como estás?” depois aparece a hora, “a essas horas ainda estás 
na internet?” gosto dessas brincadeirinhas depois também lhe mando… (…) Não, muitos 
dos meus colegas falavam no Youtube que quando era pequenina eu ouvia muito “ah! 
vais ao Youtube e escolhes por exemplo (…) e aparece lá…” (C49 - 6 - Perafita - F - LS – 
B) 

porque o Youtube é quase um mundo 
A minha página preferida é o Youtube, porque o Youtube é quase um mundo, eu ponho 
lá qualquer coisa e aparecem lá coisas extraordinárias. Eu consigo ver de tudo um 
pouco no youtube. O meu pai, por exemplo, há pouco tempo descobriu que eu ando no 
youtube, e tem me andado a pedir musicas de há anos e anos atrás e ele adora, está-me 
sempre a pedir musicas e vejo filmes muito antigos, porque eu gosto de filmes antigos, 
ou por exemplo se perder um episódio vou ao youtube e vejo lá o episódio. (C6 - 9 - 
Barreiro - F - LN – D) 

Eu costumo ver muitos vídeos no youtube, sobre músicas, documentários, ou assim. 
Costumo ir sempre ver ao youtube. É um site que eu uso muito. (C18 - 9 - Barreiro - F - 
LN – D) 

A internet permite assim o acesso, sem condicionamentos de horários ou programação, 

a vídeos sobre os interesses das crianças: filmes, desporto, jogos, humor5 

 
 

                                                           
5 Sobre conteúdos humorísticos na internet, ver Shifman 2007. 
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há este filme giro que está no youtube 
a minhas amigas costumam dizer que há este filme giro que está no youtube ou uma 
musica gira para eu ir ver, mas normalmente não sou eu que digo porque elas é que 
sabem mais sobre isso, e foi uma amiga minha que me ensinou a fazer tudo o que eu sei 
sobre os ipods, não é? (…) uma música gira porque eu tenho mais ou menos os mesmos 
gostos para as musicas e filmes também porque, e também se fosse tipo artigos sobre 
algum actor que nós gostássemos em comum ou sobre um filme também (C64 - 9 - C 
Moderno - F - LS – B) 

       vários…as maiores ondas do mundo… 
Vou ver vídeos de surf. (…) Ah…vários…as maiores ondas do mundo…Kelly Slater… O 
kellyslater2008, o 2009 e a Maior onda do mundo. (…) Porque estou sempre a ver e 
cada vez gosto mais. (…) Foi porque eu comecei a fazer surf e a tentar fazer uma 
manobra. E o meu pai disse que “se queres aprender essa manobra, vê estes vídeos”. E 
eu comecei a ver. (C22 – 4 - C Moderno – M – LN – C) 

        vídeos de Rugby e deporto 
vou para o Youtube ver uns vídeos de Rugby e deporto, que eu gosto. (C26 - 9- C 
Moderno - M - LS – B) 

      dão toques, tipo Ronaldinho e também imagens 
Há vídeos também em que eles dão toques, tipo Ronaldinho e também imagens. (…) 
Não, é mesmo na… às vezes é… é mesmo …Carrego na web… Aparece web e eu escrevo 
na mesma Cristiano Ronaldo e depois aparece um filme onde ele dá toques e isso. (C37 - 
4 - Perafita - M - LN – C) 

                 wrestling e apareceu-me 
apareceu-me lá “Sapo Vídeos” e eu carreguei aí, no Sapo, e escrevi lá umas coisas sobre 
wrestling e apareceu-me. (C38 - 4 - Perafita - M - LN – D) 

           jogos 
Uns vídeos sobre jogos que se calhar eventualmente eu gostaria de comprar (C63 - 6 - C 
Moderno - M - LS – B) 

        coisas interessantes sobre jogos 
Porque tem vídeos engraçados e coisas interessantes sobre jogos e podem-se aprender lá 
técnicas para os jogos. (C52 - 9 - Perafita - M - LN – D) 

        para rir 
A dos vídeos para rir. (…) No Youtube. (C76 - 6 - Oeiras - F - LN – B) 

       tinha montes de coisas de origamis 
a professora de origamis disse-nos que o Youtube tinha montes de coisas de origamis e 
eu fui lá e depois comecei a falar aos meus pais: «Oh Pai sabes que eu vi montes disto no 
Youtube». E depois fiz montes de origamis e tenho a minha secretária cheia. (c72 - 4 - 
Oeiras - F - LS – B) 

Mas algumas crianças referem também uso de outros sites, sobretudo os que permitem 

ver filmes ou séries na íntegra, em concorrência directa com os meios tradicionais do 

cinema, da televisão ou do videoclube. Tal permite um maior controlo por parte do 

utilizador, mas alguns entrevistados revelam também ter consciência da ilegalidade 

destas práticas. 

sempre a jogar ou a ver filmes   
E as vezes vou ao, ao…. que é um site russo sobre, dos filmes  (…) Porque estou sempre 
lá, estou sempre a jogar ou a ver filmes  (…) o meu pai que recomendou para ver filmes 
que há muitos filmes interessantes, os novos (C4 - 6 - Barreiro - M - LS – D) 
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Movies.tecnosolum.com 
Costumo ir a site que também dá filmes (…) Movies.tecnosolum.com, procura-se lá o 
filme mas não se faz download, clica-se lá (C114 - 6 - Perafita - M - LS – C) 

dá para ver o filme inteiro sem ter que sacar 
A gente procura e há sites que dá para ver o filme inteiro sem ter que sacar (C129 - 9 - 
AMP - M - LN – C) 

como na televisão só que sem os anúncios 
vou a um site que já não me lembro bem, já nem sei o nome, mas tem vídeos, é quase 
como na televisão só que sem os anúncios portanto melhor e tem as series muito mais á 
frente, tem as series todas tem uma lista e eu costumo ver como se estivesse na televisão 
(C65 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 

televisão na internet, é ilegal 
às vezes até vejo televisão na internet, é ilegal, mas são sites que … principalmente os 
meus primos e colegas meus me vão dizendo, não sei o nome de cor  (C56 - 9 - NS 
Rosário - M - LS – A) 

Porém, o uso da internet também pode ser complementar e não apenas concorrente da 

televisão (visita a sites de canais, procura de programação), o que demonstra a 

permeabilidade entre os dois meios 

vou às vezes ao… Ao… Escrevo Canal de História ou Discovery Channel (C59 - 6 - 
Perafita - M - - LN – D) 

[Procuro] Programações… (…) de canais.  (C12 - 6 - Barreiro - f - LN - D) 

costumo ir ver as programações dos programas de televisão. (C96 - 9 - G Vasco - F - 
LS – B) 

vou ao Google procuro imagens sobre…pronto…pessoas do Disney Channel e desenhos 
animados (C21 - 6 - C Moderno - F - LS – B) 

Quando é necessário [faço pesquisas] (…) Às vezes estou a ver televisão e começam a 
falar sobre uma coisa, que não sei muito bem o que é essa coisa e mesmo que me 
expliquem posso ter curiosidade! (C34 - 6 - C Moderno - F - LS – B) 

Algumas crianças entrevistadas fazem referência directa a práticas ilegais, como o 

download de filmes: 

Só quando não consigo tipo peço ao meu irmão para fazer um download de um filme, 
nós não costumamos comprar os filmes costumamos fazer download. (C27 - 4 - Perafita 
- F - LN – C) 

Primeiro eu vou ver filmes, para baixar para o meu computador. Depois vejo séries (C10 
- 9 - Barreiro - M - LN – D) 

Já é menos frequente a menção a preocupações com a segurança e o emprego de 

estratégias de protecção: 

perguntei ao meu pai se era seguro e ele disse que era mas só se tiver para aí 4 estrelas e 
meio porque a partir de 4 estrelas para menos [classificação dada pelos usuários do 
Youtube aos clips] não é assim muito seguro, pode ser que tenha vírus. (C49 - 6 - Perafita 
- F - LS – B) 
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Algumas crianças também fazem upload de conteúdo para o youtube, de vídeos criados 

por elas próprias. Nestes casos, o youtube é usado também como ferramenta de 

comunicação com outros utilizadores com quem as crianças partilham interesses6 

É a minha coisa favorita [youtube], tenho lá praticamente, uma conta da minha banda, 
duas contas de fazer vídeos com os bonecos e outra conta que é a claymation, aqueles 
vídeos com plasticina de stopmotion, que é a mesma coisa que os bonecos só que é uma 
conta de plasticina e outra com os bonecos. (…) Costumo mais receber, enviar, respondo 
mas é pelo YouTube. (…) Falamos pronto, um diz que comprou uma figura nova e eu 
digo que posso costumiza-la, pego numa parecida e digo assim “I can paint in acrylic”, 
pinto em acrílico, ponho no you tube no vídeo do boneco, e é assim mostro, ele vai lá 
comenta manda uma mensagem pessoal, e eu volto a responder. (C114 - 6 - Perafita - M 
- LS – C) 

criei um perfil no Youtube  (…) Sobre o jogo… gravo um jogo às vezes e depois selecciono 
as melhores partes e meto lá. (…) Não, é só no Youtube que eles às vezes metem lá 
comentários sobre o jogo e eu falo com eles só que é mesmo duas mensagens… não é 
assim comunicação mesmo… para agradecer às vezes. (C52 - 9 - Perafita - M - LN – D) 

Eu gosto muito de andar de skate….e no youtube tenho amigos…. Pronto tenho amigos 
que eu conheço no centro da juventude….conhece? (…) Ah….pronto eles fazem vídeos ou 
faço vídeos….então ah… (…) Sim eles têm vídeos depois outros adicionam aos favoritos 
do youtube (…) eu filmo um amigo meu….chego a casa (som de garganta) ele pede-
me….olha podes-me passar o vídeo de eu a fazer manobra tal [de skate]….ok pronto…e 
passo-lhe …. E às vezes filma-me a mim e passa-me e recebo (C110 - 9 - Oeiras - M - LS – 
B) 

 

2.2.3 Jogos 

Os jogos digitais tornaram-se numa das principais actividades de lazer das crianças, 

nas suas múltiplas formas: em consolas portáteis ou ligadas à televisão, em telemóveis, 

no computador, offline ou na internet, isoladamente ou em rede com outros jogadores 

(Weigel e Hakkinen 2007: 20). 

As entrevistas revelam também esta predominância dos jogos: 89% dos entrevistados 

referem-nos, sendo mais frequente nos rapazes, nas crianças mais novas, nos filhos de 

não licenciados. 

Apesar da ampla diversidade dos jogos usados pelas crianças, pode afirma-se que entre 

os mais referidos estão: 

… sites com múltiplos pequenos jogos, que são sobretudo frequentados por crianças 

mais novas, por vezes permitindo-lhes “getting acclimated to the mechanics of social 

                                                           
6 “It is also possible to experiment with one’s self-presentation on video-sharing sites like YouTube. (…) 
individuals can nevertheless create an array of selves with the use of creative camera work, costumes, and 
editing. By uploading their personal videos to YouTube, they can share these selves with a potentially large 
audience. Some adolescents might receive comments from viewers and use this feedback to shape future 
self-representations” (Davis e outros, 2009, p. 7). 
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networking” (Weigel e Hakkinen 2007: 25), na medida em que em paralelo aos jogos 

requerem registo, guardam pontuações, permitem a comunicação entre jogadores 7 

vou jogando pequenos jogos na internet, não sei o nome, mas não sei se conhece o 
Miniclip, por exemplo, vou lá muitas vezes, muitos jogos são infantis, mas dá para 
passar o tempo em muitos deles. (…) Tem, tem muitos jogos. (C56 - 9 - NS Rosário - M – 
LS) 

“Os Jogos” é um site que se chama “Os Jogos”. (…) Agilidade e pensar. (…) Porque acho 
que são os mais difíceis. (C27 - 4 - Perafita - F - LN – C) 

jogosdez.com, é um site de jogos e aquilo depois aparece lá a página com os jogos que 
tem e clico no jogo. (C11 - 6 - Barreiro - F - LS – B) 

também vou muito ao Miniclip que é um site de jogos. (C36 - 6 - C Moderno - M - LS – 
B9 

Clube pinguim, não sei se conhece? (…) e é mais o mini clip que são vários jogos (…) um 
jogo com pinguins, que dá para fazer várias coisas, o próprio jogo tem vários jogos, dá 
para várias coisas, chamou-me à atenção também. (C43 - 9 - G Vasco - M - LN – C) 

vou jogando pequenos jogos na internet, não sei o nome, mas não sei se conhece o 
Miniclip, por exemplo, vou lá muitas vezes, muitos jogos são infantis, mas dá para 
passar o tempo em muitos deles.( C56 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

…jogos associados a séries de televisão ou desenhos animados, que demonstram a 

permeabilidade entre diferentes tipos de mass media ou a “intertextualidade 

transmediática” da cultura actual das crianças (Kinder 1991, in Buckingham 2002) 

É o Ben 10, é um jogo de snooker e um que mandas uma carta depois mandam-te tiros e 
essa coisa. (C2 - 4 - Barreiro - M - LN – D) 

Às vezes quando estou com o meu irmão digo “vi no site do Disney Channel um jogo 
muito giro” (c71 - 4 - Oeiras - F - LN – B) 

Vou aos jogos das Winx, jogos de Barbies (C136 - 4 - Francelos (AMP) - F - LN – D) 

um bocado infantil que é das “Fadas da Disney”, que é no site da Disney (C74 - 6 - Oeiras 
- F - LS – B) 

… jogos de cartas, nos quais predomina o poquer 

Urban Rivals que é um jogo de cartas. (C63 - 6 - C Moderno - M - LS – B) 

Urban rebels é de cartas mas....cartas...é de ataque. Metemos lá a carta e depois eles 
atacam automaticamente e depois vemos quem ganha (C69 - 6 - G Vasco - M - LN – C) 

há um jogo de pocker que eu gosto de jogar, que é com pessoas que eu conheço, mas é só 
jogar pocker, não é nem com dinheiro nem com nada. (C90 - 9 - NS Rosário - F - LN – B) 

Na escola, nos computadores da sala de informática e nós instalamos o Pokerstar, tem 
lá um chat, e eles são todos inglês, costumamos falar com eles. (…) [jogo a] dinheiro 
virtual. (C119 - 9 - AMP - F - LS – B) 

                                                           
7  Segundo Steeves e Kerr (2005: 91), alguns destes sites de jogos muito frequentados por crianças são 
usados como ferramenta de marketing : “the vision behind these places is defined by commercial 
imperatives that seek to embed surveillance deeper and deeper into children’s playgrounds and social 
interactions. Online marketers do more than implant branded products into a child’s play; they collect the 
minute details of a child’s life so they can build a “relationship” of “trust” between the child and brand.” 
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… jogos incluídos em sites de redes sociais ou programas de mensagens 
instantâneas 

Habbo aparecem lá bonecos 
No Habbo aparecem lá bonecos, não aparece lá nada a dizer o nosso nome verdadeiro, 
são bonecos que do outro lado do computador são pessoas, aquilo não dá propriamente 
para nós jogarmos. Antes é que fazíamos jogos, por exemplo, queríamos jogar aquele 
jogo de mandar bolas de neve e por exemplo, eu ia lá, juntava outras pessoas que 
quisessem e fazia um grupo, fazíamos 2 grupos e íamos todos jogar às bolas de neve 
(C13 - 6 - Barreiro - F - LN – D) 

Brincar aos jogos 
Brincar aos jogos, agora é no Habbo é para criar uma personagem e eu tenho que… e 
posso fazer o que eu quiser e é assim não sei mais (…) depende, no brincar há alguns 
jogos que eu é que escolho o meu parceiro ou ele escolhe-me a mim e então é assim em 
conjunto (C79 - 6 - Oeiras - M - LN – D) 

pet shops 
No hi5 jogo pet shops (c152 - 6 - AMP - M - LS – B) 

o facebook é praticamente universal, certo? E há todo o tipo de jogos. (…) São os mais 
conhecidos na nossa turma. (…) Farmville, por exemplo, que é um jogo de quintinhas e 
tem de se tratar dos animais, e mais o aquário virtual que é giro, mais nada, e faço 
alguns quizz’s, têm piada. (C92 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

É o das quintas 
É o das quintas... (…) Sim, o fishville, o café... (…) “Café world”. (…) Depois tem o 
Petville... mas esses aí eu já não vou muito... ( C156 - 9 - F - AMP - LN – C) 

        dragaminas, as damas e não sei o nome dos outros 
no Messenger que dá para jogar (…) dá para jogar dragaminas, as damas e não sei o 
nome dos outros (c94 - 6 - G Vasco - F - LN – C) 

damas 
às vezes no MSN jogo damas com o meu primo (C109 - 9 - Oeiras - F - LS – A) 

… jogos educativos8 , disponibilizados nos sites das escolas ou noutros de fins 
pedagógicos, sendo mais utilizados por crianças mais novas 

Jogos de matemática e assim 
Disse para eu ter cuidado com certos sites e o meu pai bloqueou. E eu só podia ir a certos 
e determinados. Para jogar jogos educativos (…) Jogos de matemática e assim (C45 - 6 - 
O Frades - F - LN – A) 

tipo de enigmas e essas coisas  
gosto dos de matemática, alguns de acção não gosto, aparecem-nos contas que nós 
temos de fazer e gosto muito do Sudoku. (…) Aqueles assim tipo de enigmas e essas 
coisas (C142- 4 - G Vasco - M - LN – B) 

O e-escola 
O e-escola, os jogos todos do e-escola. (C141 - 4 - AMP - F - LN – A) 

e é... o jogo da sabedoria 
Eu vou a um... a um... programa do sítio dos miúdos... e é... o jogo da sabedoria. E clico 
lá... depois tem lá instruções e jogar. Clico...primeiro tenho que clicar na matéria que 
quero. Por exemplo, clico na matemática, que é a minha matéria favorita e depois clico 
em jogar. Depois começam as perguntas...que nunca mais acabam. (…) Eu às vezes saio. 
Faço, pelo menos, 49 perguntas...50...e saio. (c87 - 4 - NS Rosário - M - LN – A) 

    

                                                           
8 Sobre a história e características dos jogos electrónicos educativos para crianças, ver Ito (2008). 
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  Tem até um puzzle, eu vou pondo as peças 
Às vezes vou fazer testes, outras vezes é jogos que… (…) Há pouco tempo… Na semana 
passada eu tive um teste de história e há um site… Uma coisa no Google que é muito 
giro, que é de jogos, mas depois aquilo… Tem até um puzzle, eu vou pondo as peças e 
aquilo vai aparecendo lá informações… Ou até nas palavras cruzadas… (C127 - 6 - 
GILCO -F - LN – C) 

… jogos multiplayer online, que chegam a ter milhares de jogadores em todo o 

mundo (Weigel e Hakkinen 2007:25; Yee 2006), mais populares entre crianças mais 

velhas e que compreendem um leque alargado de tipos: aventuras (World of Warcraft, 

Dragon Sky, Runescape), estratégia (Travian, Ikariam, Tribos), combate 

(Counterstrike, America’s Army) 

sky free 
Aquilo é um jogo, chama-se sky free é um, tu podes escolher, podes ser o rei, paladino, 
um guerreiro, um ninja então tu tens um dragão e tens de ir em cima do dragão 
passando níveis (…) E ao último nível tu encontras-te com o melhor jogador do site (C4 - 
6 - Barreiro - M - LS – D) 

O Travian 
O Travian é uma aldeia e temos que cuidar da aldeia, é assim. E o Ikarian é igual, esse é 
igual, muda umas coisinhas...o ouro... há mais coisas. O Ikarian é um pouco mais 
completo mas agora eu gosto mais do Travian. (C36 - 6 - C Moderno - M - LS – B) 

tribos na era medieval 
andamos a jogar tribos e às vezes metemo-nos lá a construir os edifícios e…(…) Depois 
estamos com vontade que aquilo acabe para voltarmos lá para construirmos mais. (…) 
Não. Eu acho que é tribos na era medieval. (…) Hum, hum. E ganhando pontos e 
atacando outras aldeias. (…)É assim, aquilo é uma aldeia, uma tribo…(…) E vamos 
construindo coisas e há…(…) 12 Mundos, penso eu…(…) Estou na tribo de mais três 
colegas meus. (…) Mas só que temos aldeias diferentes. (c95 - 6 - G Vasco - F - LN – C) 

        Ikariam é um jogo de estratégia 
Ikariam é um jogo de estratégia, basicamente remonta à era antiga, para roubar os 
materiais, para roubar, para atacar e essas coisas, também há alianças, dentro da 
aliança, uns ajudam-se uns aos outros, para se formar uma aliança aquilo tem uma 
embaixada, por exemplo, cada edifício tem vários níveis, então vai-se aumentando os 
níveis, só a partir do 3º nível da embaixada é que dá para criar uma aliança. A partir 
do momento que temos uma embaixada pode-se pesquisar uma aliança para se juntar a 
ela. (C7 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

o countersrike é um jogo mundialmente jogado 
aquele jogo nos últimos 2 anos foi o único jogo que me interessou na internet, porque eu 
nunca fui muito ligado á internet nem aos computadores, desde que jogo este jogo é que 
passo mais tempo (…) o countersrike é um jogo mundialmente jogado... (…) é um jogo de 
estratégia, basicamente é estratégia, depois aperfeiçoa-se a qualidade de disparar e há 
partes que uma pessoa é melhor outra equipa é melhor, são 5 jogadores numa equipa e 
5 noutra e há terroristas e contra-terroristas e o objectivo do jogo é plantar uma bomba 
e a bomba explodir ou matar os 5 terroristas, basicamente isso, o jogo acaba quando os 
5 matarem os outros 5 (C115 - 9 - AMP - M - LS - B ) 

Este último tipo de jogos pressupõe uma forma de jogo recorrente, em que o jogador 

interrompe o jogo e volta a jogar mais tarde 

eu tenho um jogo que não é preciso estar muito... (…) é o Ikarian. (…) É de construir 
cidades... e então não preciso estar lá muito tempo. Então vou lá dois minutos, vou para 
lá outra vez sempre dois minutos, um... Nunca estou lá sempre. Por enquanto é esse, 
qualquer dia posso mudar para outra página (C41 - 6 - G Vasco - M - LS – B) 
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e tem algumas funcionalidades semelhantes a redes sociais. Usualmente requer a 

criação de uma identidade “online”, que em alguns casos pode ser coincidente com a 

identidade “offline” 

Por exemplo, em jogos, por exemplo no Ikariam, pus mesmo o meu nome, mas não 
costumo meter (C7 – 9 – Barreiro – F – LN – D) 

mas na maioria é uma identidade distinta, o que permite a criação de nomes fictícios, 

dados falsos 

e às vezes uso outro nome 
Eu quando faço jogos, às vezes inscrevo-me em sites para fazer um outro tipo de jogo. 
Tipo criar uma casa, e isso e às vezes uso outro nome. (…) Porque há nomes que eu 
acho mais engraçados e meto! (C5 – 6 - Barreiro – M – LN – C) 

eu costumo fazer Tom Cruise 
Como o meu nome é T… C… eu costumo fazer Tom Cruise. (…) para jogar.s (…) Eu 
costumo usar esse nome para jogar, é mais para isso. (C78 - 6 - Oeiras - M - LS – B) 

          mantermos uma certa confidencialidade 
Já, muitas vezes, nos sites, por exemplo no Habbo, ou nesses sites assim de 
convivência, tipo Sims ou nesse site do jogo, eu não tenho o nome C…, que é para 
mantermos uma certa confidencialidade. Dá para pôr, tanto que eles pedem o nosso 
nome próprio, depois pedem um sub-nome e só espalhamos o nosso verdadeiro nome 
se quisermos. (C6 – 9 – Barreiro – F – LN – D) 

então punha um nick 
eu tive uma fase em que jogava muito Habbo, então punha um nick, não punha o meu 
nome. É um jogo online, tem quartos. É tipo um chat, têm um bonequinho e depois 
falam e isso. (C7 – 9 – Barreiro – F – LN – D) 

Ao basear-se na interacção entre diferentes jogadores (adversários ou aliados), este tipo 

de jogos também geralmente permite a comunicação entre eles, alguns desconhecidos 

(e mesmo em países diferentes),  

Dá para mandar mensagens entre nós 
estou no Travian mas também já acabei o Travian por isso agora não tenho nenhum 
desses. Mas gostava, gostava muito do Travian. (…) Não, cada um tem a sua aldeia... 
Podemos atacar mas não podemos conversar entre nós. (…) Dá para mandar 
mensagens entre nós, mas mensagens, só mensagens. E ninguém sabe os nossos dados 
nem nada. (…) É um nome que nós criamos e mais nada. E também podemos pôr a 
password.  (…) Sim [já falei com outros]. Às vezes quando eu crio uma aliança, às vezes 
mando mensagens para quem está aqui perto de mim, e eu não os conheço de parte 
nenhuma mas mando-lhe uma mensagem “Quer participar na minha aliança” e depois 
ele diz “sim”, “não”. (C36 - 6 - C Moderno - M - LS – B) 

Começo lá a falar inglês com eles 
principalmente no Runescape. Começo lá a falar inglês com eles, que é um jogo ao nível 
mundial. Às vezes até adicionamos no Messenger. (C99 - 9 - G Vasco - M - LS – A) 

da Polónia e os outros são dos Estados Unidos 
a maioria deles é um da Polónia e os outros são dos Estados Unidos, por isso… (…) Sim, 
nós falamos muitas vezes dos jogos, não há assim outras conversas. (C52 - 9 - Perafita - 
M - LN – D) 
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costumo ter uma sala de chat 
Sim, sempre costumo ter uma sala de chat, como halo, no Habbo que eu tenho uma sala 
de chat, só que é preciso falar, há uma sala que fala sempre holandês, é tipo inglês e isso 
fala-se, depois há outra que é Norueguês já é um bocado mais difícil, tenho de ir ao 
tradutor e procurar norueguês, isto e lá aparece, copiar e colar. (C114 - 6 - Perafita - M - 
LS – C) 

… outros conhecidos (estratégias concertadas entre amigos para jogar) 

combinamos com colegas 
Por vezes combinamos com colegas, com os meus colegas, às tantas horas nós estamos 
aqui para jogar, mas geralmente são... nem toda a gente está disponível... por vezes 
jogo com colegas, sempre que posso jogo com colegas, quando não tenho assim os meus 
colegas disponíveis, geralmente jogo com gente da internet...( C129 - 9 - AMP - M - LN – 
C) 

jogo contra colegas meu 
Quando jogo online por exemplo, às vezes jogo em equipa on-line, jogo contra colegas 
meus, combinamos uma determinada hora, sabemos o nome um do outro e combinamos 
e encontramo-nos lá (C56 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

com outros amigos 
Jogo com outros amigos. (…) Às vezes eles estão ao meu lado e eu jogo com eles pela 
internet e às vezes eles estão fora deles e eu estou a jogar com eles… (C122 - 4 - AMP - M 
– LN) 

eu a minha irmã e uma amiga 
Esses jogos que tenho dá por exemplo para na sala nos pomos nos computadores 
portáteis eu ponho no meu quarto ela põe noutro e nós jogamos (…) Sim, eu a minha 
irmã e uma amiga. (C45 - 6 - O Frades - F - LN – A) 

tenho amigos que também jogam 
enquanto estou a jogar jogos online, tipo American’s Army, não sei se conhece. (…) E 
quando estou a jogar isso, tenho amigos que também jogam, então, quando estamos na 
mesma equipa, para estarmos a falar, dá jeito. (…) Mas temos de falar em inglês, 
porque o jogo é criado por militares ingleses e então só é permitido falar em inglês e 
americano. (…) Deixam escrever [em português], só que os servidores do jogo têm 
administradores e esses administradores podem “quicar” o servidor por causa disso (…) 
Podes, poder podes [escrever em português], mas no jogo, se estiverem lá 
administradores, podem quicar ou banir. “Quicar” é só pôr fora de jogo, mas podes 
entrar outra vez; banir, sai-se do jogo e não pode entrar mais naquele servidor até o 
ban acabar. (c134 - 6 - AMP - LN - M – B) 

em Lan Houses 
este jogo [Counterstrike] joga-se em casa e em Lan Houses, nas Lans gosto de jogar 
porque é uma maneira diferente estamos 5 pessoas aqui 5 pessoas ali, em casa não, 
estamos cada pessoa em sua casa (…) Lan house (…) é um espaço que contem 10 ou 20 
ou mais PC`s, em que jogam uma equipa contra a outra mas que estão... (…) sim, no 
porto há muitas, mas as mais conhecidas é a CJM que é em Matosinhos e Dotcenter que 
é no campo 24 de Agosto (…) sim, não vou lá regularmente, mas vou lá quando posso. Aí 
jogo porque gosto, na Net já joguei tanto tempo e como é sempre a mesma coisa já 
começa a cansar, enquanto no Lan apesar de ser o mesmo jogo é diferente, o ambiente é 
completamente diferente (C115 - 9 - AMP - M - LS - B) 

fica meu afilhado no site 
jogos de investigação criminal. Há um site que eu tenho, que vai-se aderindo, dá-se o 
site a essa pessoa e depois essa pessoa fica meu afilhado no site e tem que se ir 
ensinando as coisas. (C6 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

Várias pesquisas refutaram a noção que jogar jogos electrónicos é uma actividade anti-

social, indicando que é uma prática que pode proporcionar colaboração, conversa e 
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interacção (Buckingham 2002: 80). Também estas entrevistas demonstram que jogar 

no computador pode ser uma actividade de grupo (em co-presença ou à distância), não 

pressupondo o isolamento da criança 

eu também jogo com elas 
Jogo sozinha, mas quando as minha amigas vão lá casa eu também jogo com elas. (C53 
- 4 - NS Rosário - F - LN – A) 

com o meu irmão 
costumo estar com o meu irmão para jogar um jogo à vez ou sozinha. (C27 - 4 - Perafita 
- F - LN – C) 

Aí nós os dois no MSN 
eu tenho um primo lá no Porto. Aí nós os dois no MSN combinamos para entrar no 
mesmo, no determinado jogo. (C10 - 9 - Barreiro - M - LN – D) 

digo para eles abrirem 
eu tenho um programa que é o comunicação e depois vou ao Messenger e digo para eles 
abrirem esse programa de comunicação para começarmos a jogar. (C57 - 4 - C 
Moderno - M - LS – B) 

Só jogo com as minhas amigas 
Só jogo com as minhas amigas. (…) Porque não é tão divertido [sozinha]. (C140 - 4 - O 
Frades - F - LS – B) 

com a minha irmã 
Costumo jogar outro jogo com a minha irmã, mas é com ela mesmo ao meu lado no 
mesmo computador, de dois jogadores (C45 - 6 - O Frades - F - LN – A) 

a casa da juventude 
às vezes vou para a casa da juventude, já há muito tempo que não vou e… nas ferias de 
verão têm lá os computadores da internet e às vezes quando vou lá com uma colega 
minha nós as duas jogamos o mesmo jogo. Ex: “Se eu perder, és tu a seguir” (C49 - 6 - 
Perafita - F - LS – B) 

ao pé dos meus colegas 
Quando estiver ao pé dos meus colegas, jogo contra os meus colegas. Quando não estou 
ao pé dos meus colegas, jogo contra o computador. (C69 - 6 - G Vasco - M - LN – C) 

Neste sentido, é comum as crianças partilham informação entre si sobre jogos, tais 

como dicas, estratégias, formas de batota (Buckingham 2002: 80): 

pedi para me inscreverem 
Esse jogo [Ikarian] foram uns colegas, por meio de outros amigos deles. (…) Não! Eu 
vi-os uma vez a jogar e achei fixe e divertido. É fazer cidades... e então eu pedi para me 
inscreverem e saber como é que se jogava. (C41 - 6 - G Vasco - M - LS – B) 

vou lá e mostro-lhe 
Às vezes quando estou com o meu irmão digo “vi no site do Disney Channel um jogo 
muito giro”, vou lá e mostro-lhe e isso, e cá na escola às vezes digo aos meus colegas 
sites giros que eu estive a ver e eles também me dizem a mim e eu vou ver às vezes. (c71 
- 4 - Oeiras - F - LN – B) 

Foram os meus colegas 
Foram os meus colegas, vi-os a jogar, comecei a vê-los, tinha internet em casa, fui lá 
ver... E quando vejo sites novos, eu peço-lhes o nome, eles põem e eu vou à internet ver. 
(C69 - 6 - G Vasco - M - LN – C) 
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a minha melhor amiga que me ensinou 
Foi a minha amiga, a minha melhor amiga que me ensinou a utilizar a internet, 
porque houve uma vez que ela estava em minha casa, porque ela estava lá e eu 
raramente a vejo, e ela ensinou-me a utilizar e tinha um site com muitas categorias de 
jogos que eu gostava muito. (C88 - 6 - NS Rosário - F - LS – A) 

É nos jogos que se vê melhor a diferenciação de género, muito associada a estereótipos 

de papéis sociais. Assim, há jogos “de rapazes” (associados a desporto, automóveis ou 

violência) 

vou aos jogos de futebol, depois vou ao School Kid e depois vou a jogos de luta, que é o 
“Sandálias e Espadas 2”. (C122 - 4 - AMP - M – LN) 

Gosto de jogar jogos de futebol, de guerra e isso. (C3 - 4 - Barreiro - M - LN – D) 

De acção. (…) É mais de aventura. (…) É tipo os jogos do Mário. (C30 - 4 - G Vasco - M 
- LS – A) 

Jogos de desporto. (C112 - 4º - NS Rosário - M - LS – B) 

Rematar à baliza, futebol, de boxe, ping-pong. (c153 - 6 - AMP - M - LN – C) 

Quando é motas, é só um, que é o motorista que vai a andar e tem muitas rampas e ele 
não pode cair e isso tudo, por isso é só um que joga, mas quando é o jogo de futebol, 
são muitos a jogar. (C113 - 4º - Oeiras - M - LS – B) 

É espadas (…). Mas agora não estou a ver… Ah e bomberman também gosto. (…) São 
uns bonequinhos que deixam umas bombas e nós temos de … a bomba explode e nós 
temos de ver se acertamos no inimigo. (C101 - 6 - O Frades - M - LN – C) 

Normalmente, jogos de guerra e jogos de desportos. (…) É online, normalmente. Os de 
desportos não, é em sites contra o computador. Os de guerra, normalmente só jogo 
online, mas também só jogo três: Bennica’s Army, Cross Fire e Counterstrike. (c134 - 6 
- AMP - LN - M – B) 

Jogo, jogos de tiros. Com sangue! (C26 - 9- C Moderno - M - LS – B) 

Eu jogo jogos de corridas, de aviões, às vezes, jogos de estratégia, e é basicamente isto! 
(C66 - 9 - C Moderno - M - LS – B) 

E jogos “de menina”9 (associados a tarefas domésticas, moda, cuidados pessoais e de 

outrem, como animais) 

Jogos de moda. (…) E depois também gosto de uns jogos que é sobre educação. (…) Por 
exemplo, tem de arrumar um quarto e saber como é que nós havemos de ser bem-
educados. (C42 - 4 - G Vasco - F - LN – C) 

Normalmente é de bonecas, de maquilhar e outras vezes é de decorar a casa. (C53 - 4 - 
NS Rosário - F - LN – A) 

há um site que é www.girlsgames, qualquer coisa assim e esse é para vestir e ela 
[prima] está a tirar design de moda e também gosta daquele (...) Costumo jogar um 
que é….tu tens uma menina com o cabelo tira-se, tu podes mudar o cabelo, podes 

                                                           
9 Segundo Bryce e Rutter (2002: 247)“the majority of attempts to exploit the female gamer market by the 
larger publishers have been firmly based within a discourse that seeks to work within and reprod uce 
contemporary gendered stereotypes of what may be “appropriate” for female gamers.” Para uma análise 
aprofundada dos jogos para raparigas, ver também Cassell e Jenkins 1998, Buckingham 2002: 81-82 e 
Steeves e Kerr 2005. 
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pintar a boca, podes pintar os olhos, esse jogo só com a minha prima (c83 - 4 - C 
Moderno - F - LS – B) 

Aquela pasta tem jogos de aventura, jogos de carros, jogos de desenhar, jogos de 
meninas, jogos de animais, tem de tudo, por isso é que eu gosto daquele. (…) é para 
cuidar de animais, tenho de lhes dar a comida, e mais não sei o quê, tenho um Zoo e 
tenho de cuidar deles, dar-lhes comida… quando eles estão todos sujos tenho de lhes 
dar banho, eu gosto muito de animais. (C111 - 4 - O Frades - F - LN – A) 

Vou a jogos. (…) Vou aos jogos das Winx, jogos de Barbies, jogos de meninas, jogos de 
cozinhar (C136 - 4 - Francelos (AMP) - F - LN – D) 

Jogos de moda, jogos de cozinha (C141 - 4 - AMP - F - LN – A) 

gosto mais de jogos de agilidade, de serviços de fazer restaurantes, e gosto às vezes… 
de… maquilhar, aqueles jogos de menina e de corrida… (C49 - 6 - Perafita - F - LS – B) 

É um de fazer tricô. (…) (C100 - 6 - O Frades - F - LS – C) 

jogos de cabeleireiro e...outras vezes vou a um jogo...é um site tem as modelos, tem 
diferentes personagens de cinema e nós vestimos (C89 - 6 - NS Rosário - F - LN – A) 

Jogo, assim, um jogo que existe que é para fazermos um animal de estimação e 
tomarmos conta dele. (C121 - 6 - AMP - F - LS – B) 

Jogos de simulação, mas para meninas. Tipo simulação assim coisas para meninas. 
(…) Fazermos estilos. (C144 - 6 - NS Rosário - F - LS – B) 

Os de desenhos, os de moda. Gosto também daqueles jogos chamados mesmo jogos de 
menina, que é os jogos de culinária (C23 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 

Gosto de jogar aqueles jogos de moda que é para eu vestir aquela boneca, acho mesmo 
giro, eu e a minha mãe gostamos muito e costumamos jogar às vezes. Os “sims”, sou 
viciada em “sims” também, gosto muito… (C139 - 9 - NS Rosário - F - LN – A) 

Mas também há alguma transgressão das convenções de género, ainda que 

exclusivamente no caso das raparigas 

Há outros que é de monstros, o Nitrome. E outro que é de piratas em 3D que tem de se 
atirar uma caveira para o mais longe possível, que também é de Halloween. (C135 - 4 - 
Perafita - F - LS – B) 

Quando vou a casa de algum amigo jogamos counter-strike as duas (C111 - 4 - O Frades 
- F - LN – A) 

há outros que eu jogo que é de andar com os carros, carrego numas setinhas e os carros 
andam. (c83 - 4 - C Moderno - F - LS – B) 

até jogos de carros e motas. Alguns também de rapazes, futebol e etc. (C136 - 4 - 
Francelos (AMP) - F - LN – D)  

Gosto daqueles jogos de carros tipo guiar carros, é mesmo engraçado também. É este o 
tipo de jogos que eu costumo jogar. (C139 - 9 - NS Rosário - F - LN – A) 

Os jogos electrónicos são um fenómeno dinâmico, tanto por constantemente surgirem 

novos jogos (que vão sendo substituídos nas preferências das crianças) como por ao 

longo do processo de crescimento as crianças mudarem de gostos e interesses 
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Eu, agora estou muito mais crescida, jogo esses assim mas antes não tinha muito 
interesse, eram jogos da “Barbie” da “Bratz” e dessas coisas assim… (C139 - 9 - NS 
Rosário - F - LN – A) 

antes gostava de jogos que eram corridas de carros… (…) Havia um que ela o Club 
Pinguim. (…) Quando era mais novo. (…) Então, eu já sou mais crescido. (…) E tenho 
de fazer trabalhos para a escola. (…) Jogo quando estou assim num dia de festa (C116 - 
9 - Oeiras - M - LN – C) 

Também nas entrevistas está patente a acentuada permeabilidade entre jogos online e 

offline, jogados nos computadores ou nas consolas 

eu vou procura-los na internet 
se houver jogos novos ou jogos que me despertam interesse eu vou procura-los na 
internet e acabo por ir ao site oficial do jogo. (...) tenho um site onde eu costumo tirar 
jogos que são normalmente demos (demonstrações para experimentar), são jogos 
pequenos que é o Bigfish que nós vamos lá e tiramos demos ou jogos pequenos… (C56 - 
9 - NS Rosário - M - LS – A) 

é mesmo bom viciar naquilo 
Pesquisar informações sobre jogos de consolas que eu esteja interessado, eu não gosto 
de admitir mas eu sou viciado, quando não tenho mais nada para fazer, é mesmo bom 
viciar naquilo. (...) Tenho acesso a Internet, para playstation por isso jogo, se tiver um 
jogo novo concentro-me no jogo novo ate acabá-lo e se tiver acesso à Internet, jogar 
on-line com esse jogo ainda melhor, acabo o jogo e vou jogar outro. (C67 - 9 - C 
Moderno - M - LS – B) 

É para ver os jogos que há 
Costumo procurar umas coisas sobre os jogos. (…) Jogos porque eu tenho lá uma 
Nintendo e às vezes vejo. (…) É para ver os jogos que há para depois ir comprando os 
melhores. (…) Porque há uns que depois acabam por não ser... podem ser caros e 
depois não serem. (C30 - 4 - G Vasco - M - LS – A) 

Alguns entrevistados mencionam estratégias de subversão dos jogos que revelam um 

levado nível de perícia (e não só nas crianças mais velhas) 

às vezes faço batota  
em jogos, às vezes faço batota por exemplo quando é, por exemplo tenho. Crio duas 
contas, uma verdadeira e uma fictícia. (…) Para ajudar um, para ajudar a verdadeira, 
a fictícia está lá só por traz para ajudar a outra. (…) Tenho, tenho tipo um email 
aldrabado. ( c32 - 9 - Nª Sra Rosário - M - LN – A) 

e eles nunca mais te apanham 
É uma cidade onde podemos andar a passear na rua com um carro e se bater por 
exemplo no carro da polícia sem querer eles vêm atrás de ti e se quiser andar depressa 
vais lá metes um código e eles nunca mais te apanham (C148 - 4º - AMP - M - LN – C) 

 

Muito mais rara é a concepção dos jogos electrónicos como potencial fonte de 

rendimento, como “profissão” (apenas encontrado no caso crianças mais velhas)10 

 

                                                           
10 Ver Yee 2006 sobre como a dedicação aos jogos electrónicos pode ser tão exigente como um emprego, 
diluindo as fronteiras entre trabalho e lazer. 
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depois há torneios em que se recebe 
10000 euros em Portugal 

de há uns tempos para cá estou a jogar mas já não é aquela coisa do estou a jogar 
porque gosto do jogo, mas sim porque estou a treinar, como o jogo é mundialmente 
jogado, e se é o 1 º ou 2º melhor jogo do mundo, e existem 5 pessoas em Portugal que 
conseguem viver desse jogo, estão duas ou três horas em casa a treinar com a equipa e 
recebem o ordenado mínimo e é por isso que me interessa um bocado (...) para chegar 
a esse nível, tenho de treinar muito, tenho de abdicar de muitas coisas, mas ao treinar 
posso ter certas alegrias que pessoas a jogar simplesmente para a brincadeira não 
terão e eu estar a passar muitas horas a jogar é mais provável (...) neste momento a 
minha intenção no jogo é mais melhorar, mais estar a jogar para cada vez ser melhor 
e poder superar os outros e assim sucessivamente e depois há torneios em que se 
recebe 10000 euros em Portugal outras vezes até se recebe mais, é por isso que uma 
pessoa passa muitas horas e muitas da vezes nem gosta do que está a fazer, não é não 
gostar, não liga ao que está a fazer mas está a melhorar as suas capacidades (C115 - 9 
- AMP - M - LS - B ) 

Como quase tudo na internet, os jogos também são considerados pelas crianças (e pelos 

pais) uma fonte de perigos, designadamente o receio de contactar com estranhos 

pode ser perigoso 
Eu costumo jogar mais sozinho. (…) Já joguei [com outros] mas nunca faço! (…) 
Porque pode ser perigoso. (…) O perigo é... porque muitas vezes … e pode-se falar e 
podem falar de coisas estranhas que nunca se sabe. O que podem vir a ser. (C30 - 4 - G  

aquele medo que a gente 
É por aquele medo que a gente tem um bocado disso, aquelas coisas de encontros e se 
às vezes estamos na Net e estamos distraídos e começamos a dizer as coisas e nos 
deixamos levar pela letra deles, é perigoso... (C129 - 9 - AMP - M - LN – C) 

não devo falar com pessoas que não conheço 
aqueles jogos da internet damas, eu… tinha para aí 5 anos e … e era com uma pessoa 
desconhecida e eu não sabia… pus olá e depois não sei quê não sei que mais (…) e 
pronto e explicou-me que não devo falar com pessoas que não conheço porque podem 
se fazer passar por pessoas e depois escrevem por exemplo “vem ter comigo ao parque 
da cidade” e depois eu vou e… pronto, há raptores… (C49 - 6 - Perafita - F - LS – B) 

acho que é perigoso 
acho que é perigoso...ir jogar jogos online com outras pessoas. Porque essas pessoas 
muitas vezes estão lá nesses... nesses jogos só porque depois esses jogos costumam ter 
uma barra onde dá para escrever mensagens para os outros jogadores verem. A certa 
altura eles... já me contaram isso, que começam a meter conversa com as pessoas só 
nesse jogo, só sobre esse jogo. E é a partir disso que começam a obter informações. 
(C23 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 

outros entrevistados manifestam o receio de ceder informação pessoal 

       se calhar tu vais meter o teu nome 
Ele [pai] diz assim: “Não te deixo jogar porque se calhar tu vais meter o teu nome, a 
tua idade, a tua morada e depois eles podem saber e vêm aqui”. (C38 - 4 - Perafita - M - 
LN – D) 

   
       pode-nos roubar 

pode ser uma pessoa desconhecida que fez esse jogo e pode ser um ladrão, e depois 
sabe os meus dados e vem a nossa casa e pode-nos roubar. (C112 - 4º - NS Rosário - M 
- LS – B) 
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ou o medo de incorrer em despesas nos jogos pagos ou de apostas 

de dinheiro 
o meu pai não me deixa jogar Poker, que é de dinheiro, e isso ele não me deixa jogar 
(C38 - 4 - Perafita - M - LN – D) 

Mas tal como noutros tipos de sites, as crianças também desenvolvem estratégias de 

defesa: 

Nunca meto o meu nome 
Nunca meto o meu nome. (…) Minto. Meto que tenho 16 anos ou isso. (…) Porque eles 
depois pensam que sou novito e depois começam a dizer “Ah tu não sabes jogar, ainda 
és novo, por isso sai já do computador e chama os teus pais para vir jogar comigo”... 
(…) 16, 18 anos para depois eles confiarem em mim. (…) Acho que elas devem ser mais 
velhas, para saberem jogarem muito bem. (…) É aquilo dos nomes, das idades, das 
moradas... isso que ele tem medo. Senão podem ser pessoas que queiram saber, que já 
me perguntaram uma vez e eu escrevi lá um nome falso. (C38 - 4 - Perafita - M - LN – 
D) 

ponho sempre “vampiropt” 
ponho sempre “vampiropt”, para não saberem o meu nome. (C146 - 6 - AMP M - LN – 
A) 

      eu não costumo falar com ninguém 
Dá para falar com eles, mas eu não costumo falar com ninguém! (…) Não. Nunca 
costumo fazer isso [alianças]! (C41 - 6 - G Vasco - M - LS – B) 

tem muito risco 
No jogo online não costumo jogar com outros jogadores que não conheço… Acho que 
tem muito risco… (C101 - 6 - O Frades - M - LN – C) 

Eu fechei-me e disse que não respondia mais 
nos jogos nós temos lá uma lista com os jogadores disponíveis e convidamos para 
jogar, para além disso, eu não costumo dar muita conversa. (…) Não, só convido para 
jogar e ele aceita logo... já me aconteceu isso, de perguntarem de onde é que era, que 
idade tinha... (…) Eu fechei-me e disse que não respondia mais, perguntei-lhe se ele 
queria jogar e não respondia a mais. (C129 - 9 - AMP - M - LN – C) 

A primeira coisa que eu faço é pôr-me impossível de contactar, por exemplo damas, 
nós podíamos mandar mensagens só que depois há um sítio que permitia escolher 
ficar incontactável. (C25 - 9 - C Moderno - M - LS – B) 

dou identidades falsas 
Isso dou identidades falsas. (…) O meu nome troco, o número de telemóvel 
normalmente ponho o do meu pai. (…) Naqueles jogos em que tens que meter o nome 
para fazer o jogo. Pedem o número de telemóvel eu ponho as coisas falsas. (…) A idade 
sim [não minto]. (C27 - 4 - Perafita - F - LN – C) 

eu inventava um nome 
Nesse jogo, quando as pessoas vinham falar comigo e eu disse assim... aparecia não, 
essa pessoa não é de confiança, eu inventava um nome, dizia que tinha uma idade 
completamente diferente, escrevia de uma forma completamente diferente. (C15 - 9 - 
Barreiro - F - LN – D) 

Alguns dos sites de jogos destinados a crianças mais jovens funcionam num ambiente 

“protegido” (clube pinguim), com bloqueios vários: 

no clube pinguim é proibido nós dizermos porque há assim umas percelazinhas já com 
tudo dito e nós podemos só dizer aquilo. (c70 - 4 - Oeiras - F - LS – B) 



 

 130 

o club pinguim, até tem agora um, agora não sei se chama, um filtro ou algo assim, que 
não deixa passar números de telemóveis, nem asneiras. (C13 - 6 - Barreiro - F - LN – D) 

Por outro lado, também são escassas as referências a comportamentos ilegais 
(downloads de jogos): 

Alguma de jogos para a ps2, para o meu colega, ele tem a PS chipada, depois ele pede-
me jogos e eu saco. (C2 - 4 - Barreiro - M - LN – D) 

eu sei que há colegas meus que os pais têm medo que a polícia vá lá a casa, por causa 
dos downloads e sacar… eu só saco coisas que uso cá em casa…(…) Fazem pirataria, 
quem é que hoje em dia não faz isso, toda a gente faz… (C129 - 9 - AMP - M - LN – C) 

 
2.2.4 Sites relacionados com actividades e interesses das crianças 

Como acima visto, o motor de busca Google é frequentemente a “porta de entrada” das 

crianças para a internet e nota-se nas citações já incluídas a forte recorrência da palavra 

“pesquisa” como uma das acções mais comummente realizadas pelas crianças. Se estas 

pesquisas são na maioria dos casos dirigidas aos trabalhos escolares (ver Secção 3), 

também são muitas vezes efectuadas em torno das actividades e interesses das 

crianças 11 . Os temas mais recorrentes para essas pesquisas são a arte, desporto, 

astrologia, animais, automóveis e aviões e hobbies. 

Para algumas crianças, a internet proporciona um acesso a arte, que no mundo “offline” 

poderá ser difícil (pela distância aos equipamentos culturais, como museus, salas de 

espectáculos ou bibliotecas, pelo preço dos bilhetes, ou mesmo por restrições etárias). É 

então referida a pesquisa de imagens e de informação  

…sobre artes visuais 

[as minhas páginas favoritas] São de artes. (...) Eu para o ano vou seguir artes... (C156 - 
9 - F - AMP - LN – C) 

muitas fotos porque eu vou entrar no curso de Artes e então estou a ver sempre quadros 
do Renascimento, sempre… e também às vezes faço biografias para Artes e isso… (C119 - 
9 - AMP - F - LS – B) 

Vou ao Google, e procuro lá, escrevo lá tipo Edvard Munch, ou lá o que é, marco lá e 
depois abro algumas obras que ele fez. Edvard Munch. (…) E “O grito”. (…) E também “A 
vampira”. (C122 - 4 - AMP – M – LN) 

 

 

                                                           
11 Numa das entrevistas a pais, encontrou-se mesmo uma referência à pesquisa como tarefa feita em 
conjunto na família, como forma de resolver dúvidas: Mas eu gosto e uso muito a internet agora para 
encontrar informação. Nós colocamos sempre questões, como família procuramos soluções, mas eu tento 
sempre dar respostas sobre História, sobre Geografia, sobre… Ontem à noite foi sobre Led Zeppelin. O 
T…  estava a cantar uma canção dos Led Zeppelin e eu disse que era uma banda inglesa e ele disse que 
era americana. Vamos à internet. É inglesa e resolvemos logo a dúvida. E fazemos muito isso. (P22 - 
f(47) - 2(10,14) - AML - LS - B (+))  
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…sobre artes performativas 

o que tiro [pesquiso] mais é sobre a dança, que eu ando a fazer um dossier de dança e 
vou sempre lá pesquisar notícias, de ballets clássicos, contemporânea (C119 - 9 - AMP - 
F - LS – B) 

…ou sobre literatura 

Pesquiso livros, para ver que livros existem e outras coisas que eu gosto (C59 - 6 - 
Perafita - M - - LN – D) 

Ou livros que eu adoro ler e costumo ir ver quais são as novidades dos autores que eu 
mais gosto, o que é que há. (C23 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 

Mas esta é uma prática muito minoritária, ainda que não socialmente exclusiva (as 

crianças que a referem são filhas de licenciados e de não licenciados). 

Outras crianças afirmam realizar pesquisas e busca de informação sobre desporto, 

associada à prática desportiva própria 

onde eu jogo Rugby 
a [página] do clube onde eu jogo Rugby. (…) Não sei...Sei as novidades sobre o clube, 
sei os jogos que vou ter, quanto é que ficaram os resultados dos diferentes escalões... É 
isso tipo de... Tem lá vários vídeos de Rugby. (…) Eu há dois anos que jogo. O meu...fui 
pesquisar clube e vi lá o site do clube e pronto. ( C26 - 9- C Moderno - M - LS – B) 

eu jogo Volley 
porque eu jogo Volley e gosto muito e às vezes acabo sempre por ir ver sites que estão 
relacionados com o Volley ou desporto que eu também gosto…( C55 - 9 - NS Rosário - F 
- LS – A) 

    ginástica 
eu ando na ginástica e às vezes vou com o meu irmão ver vídeos da nossa ginástica, 
dos saraus e isso (...) Tenho o site da minha ginástica, o da ginástica do meu primo 
que, como ele é muito bom na ginástica aparece em muitos vídeos e eu vou lá ver (c71 - 
4 - Oeiras - F - LN – B)  

no Boavista 
jogo no Boavista e costumam lá colocar os resultados. (…) Às vezes. Às vezes comento. 
(…) É só comentários. (…) Por exemplo, “foi um bom jogo” e por aí fora. (C124 – 9 – 
AMP – M – LN)  

ou apenas ao usufruto do desporto como espectadores: 

tenho 3 [páginas favoritas]. (…) A primeira… Cristiano Ronaldo (…) Ricardo 
Quaresma, que é a que o meu irmão mais gosta. (…) E os carros. (…) Sim. Às vezes até 
vejo… até meto F.C.P… F.C.P. (C37 - 4 - Perafita - M - LN – C) 

eu costumo frequentar os jornais desportivos… (…) Porque eu gosto muito de desporto 
(C118 - 9 - Oeiras - M - LN – D) 

E vou ao “zero, zero” que é um site de informação de futebol... (…) Vou ao site da “ 
Bola”, do “Record”, do “Jogo”... (C129 - 9 - AMP - M - LN – C) 

Sites de notícias de desporto. (…) Sim de futebol. (…) É sempre o mesmo. (…) Porque 
tem informação, tem alguns vídeos de jogos, e depois tem comentários. (C130 - 9 - O 
Frades - M - LN – C) 
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Outros interesses que motivam a consulta da internet são a astrologia 

Vejo os signos, às vezes, o horóscopo. (c134 – 6 - AMP - LN - M - B ) 

O Wambi é um site de jogos que tem horóscopo e tem novidades. (C45 - 6 - O Frades - F 
- LN – A) 

os animais 

Gosto de procurar sobre animais para adopção, porque eu gosto muito de cães, só que, 
como moro num prédio, não me deixam ter cães. (c134 – 6 - AMP - LN - M – B) 

Ah às vezes costumo ir procurar coisas sobre o corpo humano, e outras vezes vou jogar 
(…) E sobre os animais também (…) Já procurei sobre as aves (…) E sobre os 
mamíferos… e sobre os peixes (C1 - 4º - Barreiro - F - LN – D) 

pesquiso animais que é o que, quando eu vou pesquisar coisas, normalmente é sobre 
cantoras ou animais ou assim (C35 - 6 - C Moderno - F - LS – B) 

os automóveis e aviões 

Carros Tunning Opel Tigra (…) Tunning! (…) São carros mais equipados com por 
exemplo muitas coisas… carros mais equipados. (…) Sim. (…) Ah… é mesmo entrar na 
Web, meter carros… (C37 - 4 - Perafita - M - LN – C) 

Quando eu descobri essa de aviões foi quando este ano eu comecei a andar de avião. 
Foi na primeira vez. (…) Aquilo é fácil. Vai-se ao Google e depois comecei a meter 
avião, um Boeing da Tap, por exemplo, avião da Tap, Airbus, e depois aparece lá as 
coisas e eu comecei a investigar aquilo. (C68 - 6 - Perafita - M - LS –S) 

e os hobbies 

um site de miniaturas 
vou a um site de miniaturas, que é um site, isto é um à parte, mas eu e o meu pai 
pintamos miniaturas, então é um site que eu e o meu pai mandamos para lá coisas, 
fotografias! Ou então, por exemplo, um outro site que, se quiser pode ficar com o 
nome, que é o MOCpages, também, que é acerca de criações de Lego, que é uma coisa 
que eu sou fã! (C66 - 9 - C Moderno - M - LS – B) 

instructables 
Nesse site, instructables, (…) Põem informação, fotos e instruções passo a passo. (…) 
Seja o que for, programas de Internet, como construir uma cadeira, de aço e qualquer 
coisa. (C67 - 9 - C Moderno - M - LS – B) 

A internet pode ser também uma ferramenta de consumo, quer para adquirir produtos 

online, quer para obter informação sobre produtos que se tenciona comprar offline, 

comparar preços, ver novidades 

IKEA, Kidzania, Dolce Vita Tejo 
gosto de ir ver o site do IKEA, gosto de ver ai as coisas. O meu site favorito é capaz de 
ser a Kidzania porque acho mais giro. A kidzania é uma coisa que existe num centro 
comercial, que é uma cidade à nossa escala, podemos fazer coisas como os adultos, 
trabalhar num hospital, por exemplo, e eu gosto de lá ver as coisas, ver as fotografias, 
dá para ver os trabalhos que lá fazem, podemos trabalhar no Continente, em vários 
sítios. Isso fui eu um dia que descobri, porque já estava a pesquisar um centro 
comercial da Kidzania no Dolce Vita Tejo, eu gosto muito de centros comerciais (C13 - 
6 - Barreiro - F - LN – D) 
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O leilões Net 
e vou também aos sites de compras e vendas.(…) O leilões Net. (…) Eu gosto. Compro 
muitas coisas, variadas (…) Compro electrónicos, peças de carros, às vezes até para 
amigos meus ou para colegas do meu pai que não têm conta e pedem-nos para 
comprar… (C43 - 9 - G Vasco - M - LN – C) 

Nike e da Footlocker 
vou aos de sapatilhas… Ao site da Nike e da Footlocker…(…) Uma vez vi umas 
sapatilhas que gostava, mas não havia. Então fui a um site, vi-as e fiquei viciada… 
(c159 - 9º - AMP - F - LN – D) 

um computador novo 
Por exemplo eu há pouco tempo comprei um computador novo… e eu muitas vezes 
para além de conversar com pessoas da fnac etc no jumbo também procurei, quando 
seleccionei o computador lá na loja procurei na net as imagens dele, a capacidade e 
depois imprimi para depois estudar aquilo um bocadinho melhor e comparar com os 
outros. (C49 - 6 - Perafita - F - LS – B) 

sites de venda de aparelhos de música 
Sim, já tive interesse por exemplo em consultar sites de venda de aparelhos de música, 
instrumentos, gostava de comprar uma bateria, mas pronto… vou vendo os preços, 
vou vendo se baixou, as oportunidades… (…) A da Fnac vou quase todos os dias, agora 
outra… outra… (…) Eu consulto maioritariamente sites de lojas por exemplo a 
Bmpage, a Fnac…( C56 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

Para algumas crianças, a internet é também uma fonte de acesso a notícias e 

informação sobre a actualidade, possivelmente substituindo a leitura de jornais e 

revistas 

um blogue de notícias, que é o Blackout. (C119 - 9 - AMP - F - LS – B) 

[o Sapo] é uma homepage que eu considero muito activa, tem notícias de vários temas, 
tem questionários, aqueles questionários pequenos que interessam-me bastante saber 
a opinião também das outras pessoas em relação a alguns assuntos, vejo por vezes as 
bancas de jornais, vejo mais os jornais de desporto mas vejo os jornais no geral (C56 - 
9 - NS Rosário - M - LS – A) 

Gosto de ver o Google notícias, gosto muito de ver notícias do dia, de Portugal, do 
mundo… (C43 - 9 - G Vasco - M - LN – C) 

 

2.2.5 Blogues 

Para além da dimensão de consumo de material cultural ou de lazer, a internet 

actualmente permite também, em larga escala, a criação e disponibilização de 

conteúdos electrónicos pelos utilizadores: “From the user’s viewpoint, more than ever 

before using media means creating as well as receiving, with user-control extending far 

beyond selecting ready-made, mass produced content” (Livingstone, 2008, p. 393). E é 

essa possibilidade de criação de conteúdo que, segundo Livingstone, vai permitir “an 

innovative peer culture among young people locally and globally” (2008, p. 393). 

Os blogues foram uma das primeiras formas de auto-expressão e disponibilização de 

conteúdos da Web 2.0. Muito mais fáceis de criar e usar que as páginas pessoais 

(funcionam muitas vezes com modelos pré-definidos, que cada utilizador escolhe e 
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adequa aos seus fins, gratuitos, de utilização “user-friendly”), ganharam aderentes 

entre adultos, jovens e mesmo crianças: “Blogs give adolescents a space online to write 

about and reflect on their emerging beliefs, values, goals, and desired role in society” 

(Davis e outros, 2009, p. 6).  

Porém, a utilização de blogues tem vindo a diminuir nas camadas etárias mais jovens: 

segundo dados do Pew Internet & American Life Project (Lenhart e outros, 2010), entre 

2006 e 2009 a taxa de adolescents e jovens que mantinham blogues desceu de 28% 

para 14%, mantendo-se estável nos 10% entre os adultos.  

Porém, apenas um quarto das crianças entrevistadas afirmou ter actualmente (ou já ter 

tido no passado) um blogue (42 casos). Ter ou não ter blogue varia pouco com o sexo 

(ligeiramente mais rapazes), varia mais com a idade e a escolaridade (mais velhos têm 

mais frequentemente), é um pouco mais frequente nos alunos de escolas privadas e 

bastante mais comum nos filhos de licenciados. 

Quanto aos motivos de criação dos blogues, destacam-se:  

…o blogue como exercício escolar (blogue da turma, blogue da escola), mas também 

como forma de comunicação entre a turma; verifica-se grau crescente de sofisticação ao 

longo dos anos escolares - começa por ser o professor a criar e alimentar no 4º ano, 

depois os próprios alunos nos anos de escolaridade seguintes 

Nós temos um blogue da nossa sala e a professora às vezes põe. (C71 - 4 - Oeiras - F - LN 
- B)  

O ano passado, também em área de projecto, estivemos a trabalhar no econatal… (…) 
Nós fizemos vários trabalhos… (…) A minha professora de área de projecto também fez 
um blogue. (c95 - 6 - G Vasco - F - LN – C) 

porque o stôr disse que era o trabalho de AP, fazer um blogue, mas nem sequer era para 
por na internet, era mesmo só para o stôr avaliar (…) era para aprendermos (C64 - 9 - 
C Moderno - F - LS – B) 

…o blogue como forma de mimetismo, seguindo o exemplo de pais, irmãos, amigos 

Vejo o meu pai a pôr. O meu pai tem… todos os meninos lá na escola fizeram um blogue 
e eu tive a ideia de fazer com as minhas amigas um blogue também. (c72 - 4 - Oeiras - F 
- LS - B) 

… o blogue como veículo de auto-expressão, para exposição de criação própria (textos, 

fotografias), um mais comum entre as raparigas 

Não, mas estou a pensar. Como eu escrevi uma história queria ver se criava. (…) Só 
para pôr lá a história. (C74 - 6 - Oeiras - F - LS – B) 

já tive um blog e agora tenho outro, eu crio os blogs, mas a partir de certa altura, farto-
me e deixo. Não, esqueço durante um tempo e às vezes esqueço-me da password, tenho 
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que criar outro. Por exemplo, textos que escrevo, ou reflexões também, raramente 
poemas e assim. (C7 - 9 - Barreiro - F - LN - D) 

… o blogue como meio de expressão de interesses (gosto por filmes, música, séries) 

Eu tenho um blog, e estou criando um site aqui com um grupo da disciplina de TIC. (…) 
Filmes e Séries (…) Sim. Mas só que esse blog não é só meu. É meu e de um colega. (C10 - 
9 - Barreiro - M - LN – D) 

tínhamos de escolher um tema que tivesse a ver com o orgulho de ser português, que era 
o tema da escola o ano passado, e então como eu gosto muito de animais e como a 
minha colega também gostava, éramos pares, decidimos fazer sobre os cavalos 
lusitanos (C64 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 

Fiz um no 8º ano... (…) Acho que era sobre golfinhos e outro sobre um filme, um musical 
que eu gostei... (C156 - 9 - F - AMP - LN – C) 

… o blogue utilitário, usado como uma forma de comunicação ou “serviço público” 

(empresários dot.com emergentes?), possivelmente mais comum entre rapazes 

Tenho um blog. (…) Como eu gosto muito de pesquisar na Internet, é um blog para, se 
alguém precisar de algum site para fazer alguma coisa, de pesquisa, pronto, essas 
coisas assim, podem pôr lá um comentário e eu procuro o site e envio para essa pessoa. 
(c134 - 6 - AMP - LN - M – B)  

Cheguei a fazer várias páginas de blogue, tenho um blogue que já não vou lá há muito 
tempo, mas em que eu todos os trabalhos que eu fazia para a escola colocava-os lá, 
colocava-os num formato em que ninguém podia modificar, com o meu nome, com tudo, 
mas para as pessoas que quisessem ir lá buscar informação. (C56 - 9 - NS Rosário - M - 
LS – A) 

Os conteúdos dos blogues são variados mas estão fortemente associados aos motivos 

de criação, (ainda que as crianças entrevistadas não tenham fornecido informação 

muito detalhada). Entre os conteúdos de blogues mais frequentes estão: 

… os trabalhos da escola 

são trabalhos que eu faço e que acabo por pôr lá, mas não são trabalhos que eu faço 
espontaneamente, são trabalhos que me são pedidos na escola, não faço trabalhos por 
encomenda, digamos assim… (C56 - 9 - NS Rosário - M - LS – A)  

Nós temos um blogue que é da sala 3 e nós metemos lá os nossos textos e isso, mas no 
meu computador não consigo entrar, só vejo cá na escola. (…) normalmente eu venho 
com a folha para a minha professora mandar para o computador. (c73 - 4 - Oeiras - M - 
LS - B)  

… outros conteúdos escolares 

Sim, tenho um blogue e um site. O blog, foi feito o ano passado por causa da disciplina 
da área de projecto que eu fiz com a professora e depois fui acabando por desenvolver 
mais, fui pondo a foto da semana, o calendário de testes e essas coisas assim, fui pondo 
informações lá. Actualizo uma vez por mês. Tenho um site que criei agora há pouco 
tempo em conjunto com um colega por causa de TIC, e nós temos lá também as partes 
das sondagens, fotos, vídeos, os testes, a escola cada aluno, a nossa opinião acerca do 
professor e de cada aluno, e temos lá uma árvore toda temos lá mais um que é os outros, 
que é para nós partilharmos experiências se quisermos. É actualizado todas as semanas. 
(C6 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 



 

 136 

é sempre coisas cá da escola, trabalhos, informação, por exemplo, nós temos uma mania 
que é sempre que há testes, é avisar todos e é uma das coisas que eu faço no meu blogue, 
tem muita gente que o consulta (C56 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

… fotografias da família, dos colegas de escola (mais frequente entre raparigas) 

eu vou de férias e a minha mãe recebeu uma máquina nos anos e tira-nos fotos. (…) É 
mais ou menos nas férias de verão porque com a minha mãe é difícil estar …e com a 
máquina, com a Pen e com o computador com a Internet por isso é mais difícil ponho 
nas férias. (…) Mas isso é só quando eu chego. (c83 - 4 - C Moderno - F - LS – B) 

fizemos um blogue sobre a nossa turma, pusemos lá fotografias (C34 - 6 - C Moderno - F 
- LS – B) 

faço um acampamento há fotos e publica-se no blogue e às vezes faço comentários (C49 
- 6 - Perafita - F - LS – B) 

… textos e poemas (em alguns casos próprios, noutros transcrições de autores) 

Eu gosto muito de poesia e entretanto estava a fazer um site, um blogue de poesia. (C125 
- 6 - GILCO - F - LN – B) 

Houve uma altura em que eu escrevi uma história, mas num blogue para apagar, tenho 
essa história guardada (C56 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

Eu tenho um blogue, não vou lá há muito tempo, mas tenho. (…) Textos que eu escrevo, 
pensamentos…(…) Prosa. (C124 - 9 - AMP - M – LN)  

… música/vídeos 

para a minha banda, costumo colocar, Our name is dare devils hi, we are going to put 
new vídeos. Coisas assim, vamos colocar vídeos novos; praticamente mais nada, 
colocamos fotografias nossas. (…) Eu tenho um blogue da banda, que logo as 
informações, e da piczo com as fotografias, é diferente cada um tem os seus blogs. (…) 
Nós, colocamos nomes artísticos, por exemplo o meu é, John Davis é o do álbum, temos 
outro que é John fender que é meu, outro que é The Rocker, uma que é tipo sting, (C114 - 
6 - Perafita - M - LS – C) 

… desenhos 

E desenhos que nós fizemos (c95 - 6 - G Vasco - F - LN – C) 

Desenhos e textos normalmente (c155 - 9 - AMP - F - LN – D) 

… jogos (mas não criados pelos próprios, servem para chamar a atenção sobre o blogue, 

torná-lo mais apelativo) 

Tenho um site mas é da turma, temos um site da turma. (…) tem um joguinho ou outro, 
muito pequenino, para entreter as pessoas, para chamar mais atenção sobre o site. (C92 
- 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

Uso mais a piczo, o fundo posso colocar com o símbolo dos escuteiros, posso colocar 
imagem a dizer patrulha morcego, ou corvo, tanto faz, posso por jogos enquanto que no 
Blogspot é preciso ter licença para criar utilizador, password, colocar o código postal, o 
zip, muitas coisas assim, aquilo demora mais tempo. (C114 - 6 - Perafita - M - LS – C) 
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… utilidades 

tinha um blogue sobre os Sim´s ia pondo truques que conhecia, ia pondo umas imagens 
ou umas coisas (C65 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 

Os blogues são em muitos casos um interesse transitório; sobretudo quando os blogues 

são criados por solicitação exterior, são rapidamente abandonados 

Criamos um blog há pouco tempo, também, pela disciplina de TIC mas não o uso mesmo 
nada. (…) Simplesmente não gosto muito, pronto, não é não gostar da página mas acho 
que não tem funções que eu goste de ter ou prontos, que alguém vá lá ver ou assim. (C18 
- 9 - Barreiro - F - LN - D – int) 

Uma vez, mas foi o trabalho de AP e era suposto fazermos isso, por opção não. (C25 - 9 - 
C Moderno - M - LS – B) 

A frequência de actualização dos blogues é muito variável, em muitos casos é baixa e 

irregular 

Depende, por acaso não vou lá há algum tempo. Mas dantes costumava actualizar 
quase todos os dias (…) [já lá não vou] Há uns meses! (C34 - 6 - C Moderno - F - LS – B) 

Era para aí de mês a mês... Só quando o professor mandava ver é que eu punha lá mais 
informação (C156 - 9 - F - AMP - LN – C) 

De semana a semana, ao fim de semana, Sábado, Domingo, depende, de duas em duas 
semanas, por exemplo em férias, é muito raro. (C56 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

noutros casos regular, quase metódica 

Tenho um blog. (…) Normalmente, duas vezes por semana. Mas vou lá todos os dias ver 
se há comentários novos a pedir mais coisas. (c134 - 6 - AMP - LN - M – B) 

É semanal, vou ao domingo. (…) Sim e coloco post se quiser, coloco lá informação. (C54 - 
6 - NS Rosário - M - LS - A) 

O blog foi feito o ano passado por causa da disciplina da área de projecto (…) Actualizo 
uma vez por mês. Tenho um site que criei agora há pouco tempo em conjunto com um 
colega por causa de TIC (…). É actualizado todas as semanas. (C6 - 9 - Barreiro - F - LN 
– D) 

noutros ainda é contingente à existência de “novidades” 

Actualizo quando copio as actualidades do Clube do Pinguim e ponho no meu Blogue. 
(…) Quando tem uma novidade eu ponho sempre...(C135 - 4 - Perafita - F - LS – B) 

Já fiz com um professor um site sobre a nossa turma (…) Punha o que nós íamos 
desenvolvendo ao longo do ano, as visitas de estudo a que vamos, fotos das visitas. (c153 
- 6 - AMP - M - LN – C) 

Quando tenho um texto. (…) Tipo um mês, o tempo que eu demorar a fazer um texto. 
Mais ou menos um mês. (C119 - 9 - AMP - F - LS – B) 

A autoria dos blogues é também diversa. Há blogues essencialmente individuais  

Eu já não me lembro que nome é que lhe dei, eu acho que foi o meu próprio nome, F…, 
acho que era esse o próprio nome do blogue. (C56 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 
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outros que sendo colectivos são criados/mantidos pela própria criança entrevistada  

Eu tenho um blogue. (…) Criei-o eu e tenho os meus amigos que participam também. (…) 
Sim e coloco post se quiser, coloco lá informação. Como conto as coisas às pessoas aqui 
da escola, coloco lá na internet. (…) Coisas sobre a escola, sobre jogos e vídeos do 
Youtube. (C54 - 6 - NS Rosário - M - LS – A) 

Costumo criar sites para a patrulha de escuteiros (…) Sim para a minha patrulha, 
Patrulha do Morcego. Uso mais a piczo, o fundo posso colocar com o símbolo dos 
escuteiros, posso colocar imagem a dizer patrulha morcego, ou corvo, tanto faz, posso 
por jogos (C114 - 6 - Perafita - M - LS – C) 

e outros ainda onde a criança participa, sendo blogues colectivos (turma, grupos de 

amigos) 

Um blogue tenho, porque nós temos um blogue para português, foi o stor... (…) sim é da 
turma, então às vezes o stor publica lá umas coisas (…) Eu nunca publiquei lá nada, o 
meu colega é que publicou lá uma crónica que tínhamos de fazer de 15 em 15 dias (…) 
todos têm de fazer, como viu que aquela estava muito bem-feita pôs lá (C133 - 9 - GILCO 
- M - LN – A) 

mas eu não pus nenhum no Youtube, pois não sabia se as outras pessoas queriam. Eu 
andava ali na escola ao lado, e pronto fizemos um blogue sobre a nossa turma, pusemos 
lá fotografias, alguns jogos, pronto, para as pessoas irem-se lembrando e irem lá 
comentando como lhes vai apetecendo, mas não pus no google pois não sabia se eles 
queriam ou não! (C34 - 6 - C Moderno - F - LS – B) 

Se na maioria dos casos é feito um uso autónomo dos blogues, noutros verifica-se que a 

sua utilização é mediada por adultos (os professores, os pais), sobretudo no caso das 

crianças mais novas, a que corresponderá também uma forma de controlo dos 

conteúdos 

Nós temos um blogue da nossa sala e a professora às vezes põe e nós vemos a professora 
a pôr, no quadro electrónico a professora liga o computador ao quadro e nós vemos no 
quadro tudo o que a professora faz no computador. (…) Eu passo para a minha mãe e 
depois a minha mãe é que manda para a professora. (c71 - 4 - Oeiras - F - LN – B)  

Eu mando para a minha professora e a minha professora é que põe no blogue. (c106 - 4º 
ano - Oeiras - M - LS – B) 

Foi a professora de História que colocou lá os nossos trabalhos (c95 - 6 - G Vasco - F - 
LN – C) 

Eu e o meu sobrinho queríamos criar um mas era sobre os nossos cães (risos). (…) Nós 
tratamos os nossos cães como se fossem pessoas. (…) O meu sobrinho percebe mais de 
computadores que eu e… Mas tinha que se pagar um… Tinha que se pagar! Então nós 
decidimos não fazer. (c95 - 6 - G Vasco - F - LN – C) 

O meu pai… anda-me a ensinar como é que eu hei-de fazer um blogue. (C125 - 6 - GILCO 
- F - LN – B) 

Em alguns casos, as preocupações com a segurança levam à recusa do uso de blogues 

Os meus pais não me deixam. (…) Porque se eu ponho uma coisa no site, no computador 
há pessoas que podem lá ver, vêm a minha fotografia e podem ir lá a minha casa. (C77 - 
6 - Oeiras - F - LN – D) 
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Várias crianças referem estratégias de protecção da privacidade também no uso dos 

blogues, maioritariamente limitações à informação disponibilizada 

Nós temos um blogue na sala e um site também, sim já pus, mas a professora para não 
pôr o nosso nome todo põe apenas F…, M... (c70 - 4 - Oeiras - F - LS – B) 

colocamos fotografias nossas. (…) Sim, da banda mas é dos instrumentos, que nossas 
não. Colocamos os instrumentos, nós a tocar mas nunca mostramos a cara, utilizamos 
máscaras (C114 - 6 - Perafita - M - LS - C) 

Informação minha, minha… por exemplo eu não meto lá o… normalmente quem vai ver 
são os escuteiros e eu não ponho lá a minha idade e nada… (C49 - 6 - Perafita - F - LS – 
B) 

Fotos, conhecimentos tipo... data de nascimento, idade, a morada não... dentro disso. 
Conhecimentos mas... que não comprometam. (C51 - 9 - Perafita - M - LN – C) 

nem pus o meu número de telemóvel, só pus o meu mail do Gmail, que raramente o 
consulto, mas sempre tem lá a mensagem. (C56 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

mas também restrições ao acesso ao próprio blogue 

Mas é secreto, porque só fala do Clube do Pinguim. (…) Sim, só podem entrar as minhas 
melhores amigas e alguns professores. (C135 - 4 - Perafita - F - LS – B) 

Uma criança refere também precauções de salvaguarda do material disponibilizado 

online (atenção ao plágio) 

são trabalhos que eu faço e que acabo por pôr lá (…) Sim [gosto de partilhar], mas 
sempre de uma maneira que não possa ser alterado, ou seja ninguém o possa usar em 
seu nome. (…) todos os trabalhos que eu fazia para a escola colocava-os lá, colocava-os 
num formato em que ninguém podia modificar, com o meu nome, com tudo, mas para 
as pessoas que quisessem ir lá buscar informação. (C56 - 9 - NS Rosário - M – LS)  

A visita a blogues de outrem é feita sobretudo a blogues de familiares e amigos (mais 

comum no caso das raparigas) 

a minha prima também está a escrever um texto e eu meto lá o site dela vejo se ela tem 
um capítulo novo (C74 - 6 - Oeiras - F - LS – B) 

como a minha mãe tem um blogue onde põe fotografias nossas e a contar como é que 
foram as férias e isso, também vou ver às vezes, o quê que tem lá de novo e isso (c71 - 4 - 
Oeiras - F - LN – B) 

a minha irmã, a Isabel, tem 25 anos é enfermeira em Lisboa, somos vizinhas (o 
namorado dela é que é o informático)... Somos vizinhas, ela tem uma casa cá no Porto 
também dela. Então ela tem um blogue e escrevo coisas no blogue dela tipo a comentar e 
isso. (…) O blogue dela é Carrossel Cor-de-rosa depois é tipo “ah hoje o carrossel parou” 
e não sei o quê. (C144 - 6 - NS Rosário - F - LS – B) 

Mais raras são as visitas a blogues de celebridades, como músicos ou outros artistas 

vou sempre a um blog dos meus cantores preferidos que eu adoro-os e então a minha 
mãe diz que eu sou viciada neles, tenho mil duzentas e qualquer coisa imagens deles e 
tenho no quarto fotos deles espalhadas pelo quarto todo, a minha mãe fica abismada 
por eu gostar tanto deles, normalmente vou ao blog deles, ver se tem alguma coisa nova 
deles (C50 - 9 - Perafita - F - LN - LN – D)  
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Em alguns casos é referida a importância de deixar comentários, funcionando os 

blogues como ferramentas de comunicação (maioritariamente entre amigos) 

ela tem um blogue e escrevo coisas no blogue dela tipo a comentar e isso. (…) O blogue 
dela é Carrossel Cor-de-rosa depois é tipo “ah hoje o carrossel parou” e não sei o quê. E 
escrevo lá comentário tipo “lol” e assim. (C144 - 6 - NS Rosário - F - LS – B) 

[comentários] «Gostei de ver o site», «está muito giro», e esse tipo de comentários 
simples. (c95 - 6 - G Vasco - F - LN – C) 

Um amigo meu já me deu o Blogue dele e eu pus um comentário a dizer que estava 
muito giro e engraçado. No meu Blogue secreto ainda não apareceu nenhum 
comentário, mas no Blogue do Clube do Pinguim ponho vários. (C135 - 4 - Perafita - F - 
LS – B) 

podem pôr lá um comentário e eu procuro o site e envio para essa pessoa. (…) 
Normalmente, duas vezes por semana. Mas vou lá todos os dias ver se há comentários 
novos a pedir mais coisas. (c134 - 6 - AMP - LN - M – B) 

a única coisa que meto são comentários, faço um acampamento há fotos e publica-se no 
blogue e às vezes faço comentários e não sei quê (C49 - 6 - Perafita - F - LS – B) 

Às vezes comento. (…) É só comentários. (…) Por exemplo, “foi um bom jogo” e por aí 
fora. (C124 - 9 - AMP - M – LN) 

Mas os comentários também geram alguma resistência entre as crianças, ao permitirem 

o contacto com desconhecidos 

os comentários não são nada que me interesse mesmo. (…) normalmente essas pessoas 
são as pessoas que têm o meu contacto de e-mail, pessoas que eu conheço directamente, 
e essas pessoas dizem-me directamente, não é por blogue. (C56 - 9 - NS Rosário - M - LS 
– A) 

 
2.2.6 Redes sociais 

As redes sociais são um fenómeno recente no universo das novas tecnologias12, mas 

que atingiu já dimensões surpreendentes. De acordo com o Flash Eurobarometer de 

2008, 56% dos utilizadores de internet entre os 15 e os 24 anos têm um perfil ou 

enviam mensagens através das redes sociais; o Pew Internet & American Life Project 

(Lenhart e outros, 2010), revelou que 73% dos jovens americanos são utilizadores, 55% 

na faixa entre os 12 e os 13 anos e 82% no grupo entre os 14 e os 17 anos. Também o 

projecto EU Kids online registou uma taxa de adesão às redes sociais de 60% nas 

crianças inquiridas, entre os 9 e 16 anos (Livingstone e outros 2010: 38). 

Segundo Siibak (2009a: 3), “Social networking websites have become one amongst 

many online playgrounds available for present day children in the Internet (…) Social 

networking websites not only offer a convergence among the previously separate 

activities of email, downloading videos or music, diaries, and photo albums; but 

                                                           
12 Para uma análise da história e características das redes sociais, ver boyd e Ellison 2008. 
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through these means create an opportunity for self-expression, sociability and 

creativity for millions of people”. 

Metade das crianças entrevistadas afirma estar integrada em redes sociais online, 

sendo a taxa de pertença ligeiramente superior nas raparigas, nas crianças que 

frequentam o ensino privado e nos filhos de não licenciados. A maior variação diz 

respeito à idade e ano de escolaridade: apenas um quinto das crianças que frequentam 

o 4º ano frequentam redes sociais, mas este valor sobe para cerca de metade dos alunos 

do 5º ano e 70% dos alunos do 9º. 

Em termos de qual a rede social frequentada, um terço das crianças refere o Hi5, um 

quarto o Facebook e as restantes são residuais (Myspace, Orkut13 , Twitter, MSN, 

Hotmail). Há uma diferença curiosa no que respeita às duas redes mais frequentes: os 

filhos de não licenciados preferem o Hi5 e os de licenciados o Facebook (este último é 

mais usado por adultos, é provável que os pais também o frequentem). Algumas 

crianças (22) utilizam tanto o Facebook como o hi514. 

Como evidência da partilha de informação sobre a internet entre as crianças, três 

entrevistados que frequentam uma mesma turma em Oeiras referiram o pouco 

conhecido Formspring, uma rede social que permite que os utilizadores (conhecidos e 

desconhecidos) façam perguntas uns aos outros e partilhem as respostas 

Formspring que é uma coisa das perguntas, que é as pessoas fazem perguntas às 
outras é anónimo ou …. Ou não (…) Sobre qualquer coisa por isso é que há 
momentos…há aí perguntas muito ordinárias (…) É cria-se um perfil, mete-se lá o 
nosso nome pronto….depois carrego lá adicionar o comentário põe anónimo ou não 
anónimo e escreve-se (C110 - 9 - Oeiras - M - LS – B) 

vou ao Facebook e ao Formspring que é um… um… que é um… que é um site onde as 
pessoas podem perguntar coisas anonimamente. (C118 - 9 - Oeiras - M - LN – D) 

No que respeita aos motivos de uso das redes sociais, verifica-se que muitas crianças 

começam a usar as redes sociais por sugestão da família e de amigos 

O Facebook a minha mãe tem lá e às vezes vou lá. (…) A minha mãe ensinou-me a jogar 
no Facebook com o jogador dela. (c72 - 4 - Oeiras - F - LS – B) 

O HI5 também foi por causa da minha vizinha, que ela também tinha e depois também 
criei (C96 - 9 - G Vasco - F - LS – B) 

No fundo comecei a usar porque os meus colegas disseram, começamos a falar sobre 
isso e eu não conhecia e eu gostei e vi lá os comentários aos amigos, há um ou outro que 

                                                           
13 Particularmente popular entre jovens brasileiros (boyd 2007: 5), o que é notório nos casos das crianças 
entrevistadas de famílias imigrantes. 
14

 Hargittai e Hsieh (2010b), num estudo com jovens entre os 18 e 19 anos, distinguem uma tipologia de 4 
tipos de utilização de redes sociais, consoante o número de redes utilizadas e a frequência do uso: 
“dabblers” (uma única rede, usada raramente), “samplers” (várias redes, uso pouco intenso), “devotees” 
(pertença a uma só rede mas com uso frequente) e “omnivores” (uso intenso de várias redes). 
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a gente às vezes não conhece e mesmo assim comenta, pouco mais... (C129 - 9 - AMP - M 
- LN – C) 

O hi5 foi mais porque na minha turma eu era quase dos únicos que não tinha, mas 
depois no facebook foi mais porque ouvia-se falar muito e isso, e eu experimentei... (c157 
- 9 - AMP - M - LS – C) 

há uma rede social que eu também vou que é Ning, que foi a minha professora de 
Português que fez uma rede social para nós, eu faço tudo com ela. (C119 - 9 - AMP - F - 
LS – B) 

A maioria dos entrevistados justifica assim o uso das redes sociais por permitir manter 

o contacto com amigos (do quotidiano ou com os que vivem longe), referindo o uso das 

ferramentas de comunicação disponíveis (chats, comentários)15 

         gosto muito de fotografias 
Porque vejo as fotografias de outras pessoas. Porque eu gosto muito de fotografias. Vejo 
fotografias das outras, ponho as minhas... (C27 - 4 - Perafita - F - LN – C) 

O Hi5 porque posso mandar comentários aos meus amigos (c31 - 6 - Nª Sra do Rosário - 
M - LN – D) 

vamos lá ver os perfis das outras pessoas 
Então é assim, no hi5 e no facebook, pronto vamos lá ver os perfis das outras pessoas, às 
vezes quando estamos no facebook, tem chat para falar com os amigos e noutra página 
é, eu acho aquilo divertido. Tem uma parte que é tipo, assim, não é bem tipo chat online, 
é tipo, também não é twitter, é uma coisa, parecida com isso, mas também não me estou 
a lembrar muito bem do nome, que o meu irmão me mostrou à pouco tempo, vamos lá e 
falamos com as pessoas, e fazemos lá outras coisas, jogos. (C34 - 6 - C Moderno - F - LS 
– B) 

um convite de uma prima que vive nos E.U.A 
Eu aderi ao Facebook porque recebi um convite de uma prima que vive nos E.U.A, fez o 
facebook dela e mandou-me um convite e para partilharmos fotos que é mais fácil 
vermos fotos no facebook do que através do msn, aderi, mas só tenho lá família e um 
colega meu, ainda só tenho uma foto. (C6 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

os meus colegas do Brasil 
aí eu já posso conversar com os meus colegas do Brasil, com os meus colegas aqui de 
Portugal. (C10 - 9 - Barreiro - M - LN – D) 

fotografias... posso deixar comentários 
Quando eu abro o HI5 de alguém... vejo o perfil, o que essa pessoa tem no perfil. Depois 
vejo as fotografias... posso deixar comentários... (C91 - 9 - NS Rosário - F - LS – B) 

      podemos partilhar coisas que já nos têm acontecido 
O hi5 é porque posso ver fotografias dos meus amigos, o quê que eles têm andado a fazer 
e podemos partilhar coisas que já nos têm acontecido e que são engraçadas. (...) quando 
saímos, quando vamos ao cinema e acontece qualquer coisa de engraçado. (…) Um 
comentário, ou comento fotos das pessoas. (C93 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

um chat 
normalmente nós pomos só as coisas na página e depois de vez em quando mandamos 
um chat uns para os outros (C65 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 

                                                           
15 “Social network sites have emerged as hubs of adolescent interpersonal communication. (…) Adolescents 
communicate with each other in different ways on these sites. They can choose to write a short, public 
message directly on a friend’s profile page, or they can send a longer message through a private messaging 
system analogous to email. Both types of messages might be used to carry on a conversation with a friend 
or to make plans for an offline activity” (Davis e outros, 2009: 16-17). 
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fotografias e meti os meus comentários 
Meti lá as minhas fotografias e meti os meus comentários das outras coisas. (…) Sim, ou 
então são as pessoas que comentam. (…) Se a fotografia está gira, se está feia. (C3 - 4 - 
Barreiro - M - LN – D) 

escrevo comentários às fotos 
No Hi5 vejo se algum amigo está online e escrevo comentários às fotos, também escrevo 
comentários ao perfil, vejo as mensagens que tenho ou alguma coisa nova, notificações. 
(C74 - 6 - Oeiras - F - LS – B) 

as fotografias, os comentários 
vejo assim as fotografias que são pouquinhas, vejo os comentários que me deixaram, 
posso falar com amigos lá também (C60 - 9 - Perafita - F - LN – D) 

para falar com os meus amigos 
Eu não ponho[conteúdos no perfil], só uso aquilo para falar com os meus amigos e tal 
(C124 - 9 - AMP - M – LN) 

mesmo assim comenta 
vi lá os comentários aos amigos, há um ou outro que a gente às vezes não conhece e 
mesmo assim comenta (C129 - 9 - AMP - M - LN – C) 

Alguns utilizadores são sobretudo motivados pelos jogos associados às redes (mais 

referido por crianças mais novas) 

fazer um FarmVille 
Não [tenho], mas vou fazer um FarmVille. (…) Porque é um jogo fixe. (C113 - 4º - 
Oeiras - M - LS – B) 

temos de tratar de uma quinta 
O Facebook é que nós temos de tratar de uma quinta em que nós depois podemos dar 
prendas. (…) Isso é uma coisa de tratar quintas, de peixes de aquário, de animais de 
uma selva e temos também de…por exemplo vendemos coisas e depois também 
compramos coisas, temos presentes, sabemos as medalhas que recebemos, podemos 
passar de nível e podemos também publicar aquilo que queremos (C136 - 4 - Francelos 
(AMP) - F - LN – D) 

       para jogar um jogo 
eu tenho Facebook para jogar um jogo. (…) Sim, mas não utilizo para falar com 
pessoas, utilizo só para jogar. É como todos os meus amigos todos têm Facebook para 
jogar o jogo. (C54 - 6 - NS Rosário - M - LS – A) 

      A minha mãe tem uma quinta no 
facebook e eu queria ter um aquário 

pedi à minha mãe se podia usar o facebook porque toma-se conta de um aquário e eu 
queria ter um aquário. (…) Um aquário. A minha mãe tem uma quinta no facebook e 
eu queria ter um aquário. (…) Está sempre lá, quase sempre...tem as plantas, a ver se 
já estão a crescer. (C89 - 6 - NS Rosário - F - LN – A) 

para passar tempo lá  
É o Hi5 [a favorita]. (…) Das favoritas é mais essa que eu costumo ir... (…) Dá para 
passar tempo lá. Tem várias actividades que se possam fazer e é de conhecimento de 
pessoas. E pode-se estar em contacto com amigos nossos. (C51 - 9 - Perafita - M - LN – 
C) 

É curioso verificar que a proporção de não utilizadores é semelhante à de utilizadores. 

Entre as motivações para o não uso estão a proibição por parte dos pais 

(maioritariamente crianças mais novas)… 
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eu ainda sou muito nova 
não tenho (…) Diz o pai e a mãe diz que eu ainda sou muito nova, e que… pode 
acontecer alguma coisa. (C1 - 4º - Barreiro - F - LN – D) 

a minha mãe não me deixa 
a minha mãe não me deixa. (…) É aquilo... tem lá os meus dados e isso e alguém pode 
saber. (…) Eu até já perguntei assim à minha mãe “Oh mãe porque é que eu não tenho 
Hi5?” e ela: “Por causa dos dados, tu podes meter lá o teu nome e alguém pode saber e 
vêem todas as coisas que tu tens”. (C38 - 4 - Perafita - M - LN – D) 

o facebook não vou porque a minha mãe diz 
o facebook não vou porque a minha mãe diz que, pronto, não é muito bom, a minha 
mãe só anda lá porque há muitos amigos que andam. (…) Que também estão lá, 
amigos da minha mãe. (…) A minha mãe diz que não vale a pena, é que aquilo é mais 
coisas para crescidos. (c70 - 4 - Oeiras - F - LS – B) 

mas a minha mãe não me deixou 
Eu quis fazer parte do Hi5 mas a minha mãe não me deixou. (c95 - 6 - G Vasco - F - LN 
– C) 

….o desconhecimento da forma de funcionamento ou a incapacidade de usar 

eu não consigo 
O meu pai tem facebook e convidou-me para ir mas eu não quero, porque preciso da 
ajuda deles para aceder ao facebook. Porque eu não consigo. Meto lá o meu email e a 
minha password mas não dá... (…) Eu queria, só que não posso. (c87 - 4 - NS Rosário - 
M - LN – A) 

muita confusão para a minha cabeça 
aquilo tão sempre lá a meter comentários e depois tem de também meter códigos nas… 
nas páginas nas fotos que é para também não irem ás fotos, mas também não posso 
estar a … não posso estar a deixar os meus colegas irem para lá porque depois eles 
podem chamar outra pessoa que eu também não conheço e coiso… depois estão sempre 
a fazer comentários e eu tenho de estar também sempre a responder e não sei quê e é 
muita confusão para a minha cabeça… (C11 - 6 - Barreiro - F - LS – B) 

….o receio de usar (sobretudo expresso por crianças mais velhas) 

   E depois eu fico preocupado 
Não, eu não gosto dessas coisas. (…) Nunca experimentei, porque nunca me 
disseram...quando eu comecei a usar a internet. Disseram jogos...só gosto de ter a 
internet para fazer a pesquisa e jogos. Não gosto de messengers, nem email. O meu 
pais é que liga ao email e pronto, eu aproveitei-me e fiquei também com ele. (…) 
Depende. Porque depois começam-me a mandar emails e essas coisas. Pessoas 
desconhecidas. E depois eu fico preocupado. E depois começo a ficar aflito...não gosto 
de ter essas coisas. (…) Que comecem a gozar comigo, a dizer “eu vou-te raptar, vou-te 
buscar em casa”. Depois eu fico aflito e depois...pronto...fico triste e tenho que ir para o 
pé do meu pai. (C69 - 6 - G Vasco - M - LN – C) 

Porque comecei a ver muitas mensagens de muita gente, de gente que parecia suspeita 
e eliminei logo a conta. (…) Alguns queriam ser só amigos, mas eu só fazia com quem 
eu conhecia, outros queriam ser amigos e conhecer-me pessoalmente. (…) Eliminei a 
conta. (C43 - 9 - G Vasco - M - LN – C) 

Já tive mas depois acabei por desistir, porque achei que era muito perigoso, há muitas 
pessoas que podem aderir e a gente não sabe quem elas são e então acabei por desistir 
com esse tipo de sites. É um bocado perigoso, até uma pessoa assim com uns 50,60 
anos, que vir esse tipo de sites, vai ao site que eles querem e podem encontrar uma 
rapariga que gostem muito e podem falar como ela, escrever mensagens até como ela 
e até propriamente fazer mal à rapariga. (C50 - 9 - Perafita - F - LN - LN – D) 
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e, curiosamente, o desinteresse pelas redes sociais (expresso sobretudo por crianças 

mais velhas, filhas de licenciados), expresso por não utilizadores (ou utilizadores pouco 

frequentes) que boyd (2007) nomeia como “objectores de consciência” 

Não tenho muito interesse 
quando vou ao computador eu só jogo, eu não faço grandes conversações, portanto, eu 
só faço isso! (…) Não tenho muito interesse. (C5 - 6 - Barreiro - M - LN – C) 

Nunca quis 
Nunca quis, basicamente nunca quis. (…) Eu não sou uma pessoa muito sociável, 
portanto isso de início não é uma grande ajuda. (C25 - 9 - C Moderno - M - LS – B) 

Não acho muita piada 
Não acho muita piada a isso. (…) Sim, não é uma coisa que me entusiasme muito. (C52 
- 9 - Perafita - M - LN – D) 

       não uso nada disso 
Facebook, HI5, não uso nada disso. (…) Acho que é invasão de privacidade, mas no 
fundo as pessoas parecem que gostam disso, mostrar muitas fotografias, comentar 
muitas fotografias, acaba por não ter muito interesse, pelo menos para mim, não 
gosto disso. (…) Nunca me interessou. (C56 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

não gosto muito de computadores  
não sei, eu não gosto muito de computadores e depois também não tenho paciência 
para estar lá á frente, acho que eu prefiro falar com as pessoas por telefone ou 
directamente e portanto nunca me interessei em criar essas coisas (C64 - 9 - C 
Moderno - F - LS – B) 

Nunca achei interessante 
Nunca achei interessante, as conversas que as pessoas têm no facebook e no hi5 não é 
conversa interessante, é conversa pequenina, é conversa “ai, ele disse aquilo no outro 
dia”, “ai eu gosto dela, ela é gira”, não estou virado para aí. (…) É, é. E mostrar as 
fotos que é uma coisa que eu nunca gostei. (C67 - 9 - C Moderno - M - LS – B) 

Apesar do funcionamento das redes sociais pressupor uma utilização regular16, para os 

utilizadores se manterem a par das actividades e comunicarem com os amigos, apenas 

algumas crianças se revelam utilizadores frequentes… 

eu vou lá todos os dias (C45 - 6 - O Frades - F - LN – A) 

a primeira coisa é o MSN, depois ligo o HI5, está sempre actualizado… (…) Vou 
falando com os meus amigos, vou vendo o HI5, a gente vai conversando no HI5. (C109 
- 9 - Oeiras - F - LS – A) 

no Hi5 há montes de coisas que podes fazer no Hi5… (...) Quando uma amiga minha 
diz-me «olha quando chegas a casa vais ver aquilo», fica na cabeça o dia todo e a 
primeira coisa que faço é logo ir ao Hi5, por exemplo. (...) Não é que já não consigo 
viver sem ela, é uma maneira de dizer, é uma dependência total. Um dia eu quis 
apagar o Hi5, por exemplo, fiz uma coisa má na escola, foi a primeira vez que a minha 
mãe tirou-me o computador durante uma semana… e estava a dar em louca. Fogo! Eu 
não podia ir ao Hi5. (C 80 – 9 – Oeiras – F – LS – D) 

….enquanto que outras fazem um uso apenas ocasional destes sites (equiparável quase 

ao não uso) 

                                                           
16 Um estudo de Hargittai e Hsieh (2010ª), com jovens entre os 18 e 19 anos, demonstra que quanto mais 
frequente o uso das redes sociais, maior o número e diversidade de actividades sociais nela desenvolvidas. 
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Às vezes, quando calha. (C12 - 6 - Barreiro - f - LN – D) 

Quando me dá na tola. (C27 - 4 - Perafita - F - LN – C) 

No Twitter eu raramente vou lá, criei uma conta por criar, de vez em quando vou lá 
actualizar, mas quase não falo com ninguém. (c134 - 6 - AMP - LN - M – B) 

Hi5. (…) Mas não vou quase nunca. (…) Já lhe achei mais piada (c32 - 9 - Nª Sra 
Rosário - M - LN – A) 

Um dos aspectos centrais nas redes sociais é a criação de um perfil, uma identidade 

online. Estes perfis são um meio privilegiado para as crianças e jovens construírem a 

sua identidade, permitindo-lhes escolher que informação disponibilizar e como a 

mostrar visualmente: “for younger teenagers, self-attention is enacted through 

constructing an elaborate, highly stylised statement of identity as display. Thus a 

visually ambitious, ‘pick and mix’ profile, that frequently remixes borrowed images and 

other content to express continually shifting tastes offers for some a satisfactorily 

‘successful’ self, liked and admired by peers” (Livingstone 2008: 396). 

Os perfis são constituídos por elementos básicos de identificação (boyd 2007), cujo 

grau de detalhe é deixado ao critério dos utilizadores. Em alguns casos, os limites 

etários impostos pelas redes sociais implicam que as crianças incluam dados falsos. 

Escrevi o meu nome. (…) Só disse a localidade e a minha morada. (…) Escrevi que 
morava em Matosinhos. (C28 - 4 - Perafita - F - LC – C) 

tenho 12 anos. Moro em Setúbal, que é o distrito do Barreiro. (C12 - 6 - Barreiro - f - LN 
– D) 

Digo só quantos anos tenho, mas como nos não podemos ter menos de 18, eu ponho 18 
anos para poder… onde eu nasci, e de que cidade sou… (c31 - 6 - Nª Sra do Rosário - M - 
LN – D) 

o meu nome, o código postal, o email, e a idade. (C123 - 6 - AMP - M -LN – C) 

Ponho só que sou português, e que sou… a minha cidade, que é Gaia, ponho o meu nome, 
também, mas não ponho completo, ponho só Diogo e não ponho mais nada. Na idade, 
ponho uma idade falsa, porque mesmo que pusesse a minha idade, não dava para me 
registar, ponho vinte e tal anos, normalmente, e não ponho mais nada. (c134 - 6 - AMP - 
LN - M – B) 

O nome... as coisas básicas tipo nome, idade, sexo e data de nascimento! E... sei lá...a 
religião, a idade. Quando eu estou a criar o meu HI5 tenho que pôr obrigatoriamente, 
por isso já estou... já fica lá. (C91 - 9 - NS Rosário - F - LS – B) 

tenho a idade a nacionalidade, data de nascimento, o email (c157 - 9 - AMP - M - LS – C) 

Meto quando nasci, a minha idade, masculinidade, masculino… (…) Sexo masculino, 
meto também… como é que eu hei-de dizer? Aquilo se sou heterossexual, homossexual… 
(C59 - 6 - Perafita - M - LN – D) 



 

 147 

Outro elemento muito frequente nos perfis são as fotografias, da criança, da sua 

família, do seu grupo de amigos, de ocasiões especiais17. 

Fotografias, atrás de fotografias e mais fotografias... (C27 - 4 - Perafita - F - LN – C) 

fotografias tenho muitas! (C18 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

Ponho fotografias minhas (C60 - 9 - Perafita - F - LN – D) 

fotografias minhas mesmo, na praia ou uma coisa assim, (C65 - 9 - C Moderno - F - LS – 
B) 

ponho fotos minhas e da minha família, dos meus amigos quando estou nas férias  (C74 
- 6 - Oeiras - F - LS – B) 

umas fotos minha com os meus amigos, basicamente isso (C115 - 9 - AMP - M - LS – B) 

As fotos que aparecem lá sou eu praticamente. Hum… (…) Eu criei outro álbum. Houve 
uma vez que eu fui a um workshop… (…) … E que eu fiz vários amigos. (…) E havia fotos 
em que aparecíamos todos. (…) E então tenho um álbum com essas fotos. (…) Não tenho 
álbuns de família. (C116 - 9 - Oeiras - M - LN – C) 

Mas os perfis contêm também uma dimensão de auto-expressão, de construção de uma 

representação de si18, à base da manipulação de imagens (mais frequente nas crianças 

mais velhas, com usos mais sofisticados das ferramentas disponíveis)… 

criar um avatar  
faço máscaras para o perfil, adoro o que saiu que é criar um avatar (c31 - 6 - Nª Sra do 
Rosário - M - LN – D) 

colocar fotografias que gosto 
Costumo colocar fotografias que gosto, vou ao motorize, ao Photoshop, crio 
fotografias minhas, por exemplo, estou aqui assim com as mãos mas em pé, coloco-me 
numa dimensão paralela, com efeitos pessoais, tipo no ater Flausino, ater efes, depois 
ponho vídeos a fazer, por exemplo, estou assim com a mão… com efeitos especiais, 
como os que se usam nos filmes, isso é fácil, é um programa para profissionais, aquilo 
é mais fácil, coloca-se assim, muda-se o ângulo, tudo fotos assim. (…) Não eu estou de 
costas, estou assim de costas. (…) Sim, ou as vezes de cara assim de lado. (C114 - 6 - 
Perafita - M - LS – C) 

da expressão de interesses (em forma de lista ou upload de imagens, música e video)19, 

que alguns autores comparam à decoração das paredes do quarto com posters 

(Hodkinson & Lincoln, 2008, p. 35) ou das pastas e dossiers escolares com 

autocolantes e fotografias (Davis e outros, 2009: 7): 

 
 

                                                           
17 Para uma análise das fotos dos perfis de jovens, ver Siibak 2009b. 
18 “By looking at others’ profiles, teens get a sense of what types of presentations are socially appropriate; 
others’ profiles provide critical cues about what to present on their own profile. While profiles are 
constructed through a series of generic forms, there is plenty of room for them to manipulate the profiles to 
express themselves. At a basic level, the choice of photos and the personalized answers to generic questions 
allow individuals to signal meaningful cues about themselves.” (boyd 2007: 10). 
19 “The act of creating and customizing a public profile gives individuals the opportunity to test out aspects 
of themselves and receive feedback on their self-expressions. By posting lists of favourite music, books, 
television shows, and movies, as well as personality quizzes, poems, relationship status, and political 
leanings, adolescents construct a specific identity to which others may respond” (Davis e outros 2009: 6). 
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eu sou o maior portista à face da terra 
como sou portista escrevi: eu sou o maior portista à face da terra e tem lá um grande 
dragão a cuspir fogo… (C59 - 6 - Perafita - M - - LN – D) 

preencho lá os interesses e essas coisas 
preencho lá os interesses e essas coisas . (…) Meto os meus melhores amigos e meto os 
meus filmes preferidos, os livros, essas coisas. Depois como eu gosto muito daquela 
história da Lua Nova, eu onde vivo meto Forks que é onde ela vive e religião meto 
Twilight. (C74 - 6 - Oeiras - F - LS – B) 

ponho aquele bonequinho 
depois ponho aquele bonequinho que agora tem de se pôr no hi5, o quê que eu estou a 
fazer, alguns filmes, música. (C78 - 6 - Oeiras - M - LS – B) 

sugestão de algum jogo que eu joguei 
ponho fotografias ou sugestão de algum jogo que eu joguei e que acho que os meus 
amigos devem jogar (C88 - 6 - NS Rosário - F - LS – A) 

Eu não ponho a minha fotografia própria, ponho tipo, eu também faço bodyboard, 
ponho uma onda e um bodyboardista (c29 - 4 - Nª Sra Rosário - M - LS – A) 

Ponho os troféus 
Tenho um perfil no facebook. (…) Ponho os troféus que ganho nos jogos online (C123 - 
6 - AMP - M -LN – C) 

os meus filmes preferidos 
os meus filmes preferidos, livros (c153 - 6 - AMP - M - LN – C) 

o quê que eu gosto de fazer 
Ponho coisas que gosto de ver, filmes, livros que... não, não gosto de ler, ponho se 
calhar as minhas músicas favoritas, o quê que eu gosto de fazer, desporto favorito. 
(C93 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

os livros que eu gostava de ler 
eu dizia mais ou menos como é que eu era, os livros que eu gostava de ler, os filmes… 
(C43 - 9 - G Vasco - M - LN – C) 

uma música que gosto mais 
ponho assim uma música que gosto mais, um livro que gostei mais de ler, lá chama as 
citações preferidas (C55 - 9 - NS Rosário - F - LS – A) 

foi disso que fui pedir amizade 
geralmente há sempre páginas que abrem… por exemplo, eu gosto muito de um filme 
que fizeram que foi o “Crepúsculo”, e criaram um Hi5 dele, e foi disso que eu fui pedir 
amizade (C18 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

duas redes sociais e tenho uma página 
Tenho é duas redes sociais e tenho uma página numa rede social (…) hi5 e facebook, às 
vezes faço upload de fotos e de músicas para essas redes sociais (C115 - 9 - AMP - M - LS 
– B) 

tenho lá vídeos 
Às vezes tenho lá vídeos, também. Meto vídeos, tem músicas… (C109 - 9 - Oeiras - F - 
LS – A) 

da personalização do aspecto das páginas (boyd 2007) 

para estar tudo lá bonitinho 
o meu favorito é mesmo o hi5 e depois o que eu procuro é códigos para pôr no hi5, 
para personalizar aquilo tudo, para estar tudo lá bonitinho (C15 - 9 - Barreiro - F - LN 
– D) 
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Por exemplo, os interesses 
Por exemplo, os interesses, posso dizer a zona, mas só a zona. Por exemplo, descrições 
de como eu sou, é assim, eu no meu hi5 eu fiz através de um outro site que é o wiks uma 
página, depois no hi5 clico no link e vai para essa página, depois através do hi5 vai-se 
lá, depois tenho, aquilo é por várias páginas, numa tenho sobre mim, por exemplo, cor 
dos olhos, nome, idade, e essas coisas, noutra tenho os interesses, noutra tenho os 
melhores amigos, e tenho uma que é contactar (C7 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

trocamos os códigos para personalizar 
muitos dos meus amigos têm e depois a gente entre nós trocamos os códigos para 
personalizar e isso assim. (C15 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

ou da criação cultural20, pela inclusão de textos (semelhante a um diário)21, música22 ou 

vídeos23 concebidos pela própria criança  

Vou ao meu diário 
Tenho o Hi5 só. (…) Vou ao meu diário, escrevo lá várias coisas. (…) Vou ao meu diário, 
vou… como é que eu hei-de dizer? Àquilo do que é que está a fazer… (C59 - 6 - Perafita - 
M - - LN – D) 

como é que está o meu estado 
lá no inicio tem a dizer o estado, ponho lá as vezes como é que está o meu estado, coisas 
que eu gostei tenha passado, mas eu não gosto de criar, lá no hi5 e no facebook, aquilo 
que é para fingir que é um diário, que depois as pessoas vão lá ver e comentar, não 
gosto muito. (…) É assim como o hi5 é privado, eu pronto, lá dizem para descrever, 
então umas amigas minhas puseram coisas parecidas, portanto nós somos um grupo, 
pusemos a descrevermos a nós e as nossas amigas. (…) Descrevo-me praticamente. (…) 
Sim que sou alta e essas coisas! (C34 - 6 - C Moderno - F - LS – B) 

vídeos, frases engraçadas 
Coisas engraçadas por exemplo, vídeos, frases engraçadas e coisas que me acontecem 
engraçadas. (C45 - 6 - O Frades - F - LN – A) 

     escrevo um texto e depois ponho lá 
eu não ponho assim informações sobre mim, normalmente escrevo um texto e depois 
ponho lá, fotos tento não pôr muitas, (C15 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

fala de certos momentos que nós passamos 
naquela parte que diz sobre mim, tenho um comentário de uma colega minha que diz, 
que é uma amiga muito antiga, e que diz, fala de certos momentos que nós passamos e 
assim, não tenho nada de caracterizações. Nos interesses tenho os nomes dos meus 
colegas (C18 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

ponho só lá as minhas fotos 
No Hi5 eu não costumo escrever muito de mim, ponho só lá as minhas fotos e não 
escrevo muito de mim, no Myspace como é mais profissional escrevo lá que gostava de 
ser cantora e ponho músicas minhas e etc., (c155 - 9 - AMP - F - LN – D) 

Tal como noutro tipo de sites e aplicações, também nas redes sociais as crianças 

desenvolvem estratégias de salvaguarda da privacidade (boyd 2007: 15), 

nomeadamente através da restrição de acesso ao perfil (perfil privado, passível de ser 

visualizado apenas por amigos confirmados) 

                                                           
20 “social networking websites could also be regarded as one of the favourite places for online content 
creation for young children. The language play taken up on the textual profiles of children is full of 
creativity” (Siibak, 2009a, p. 5) 
21 Ver Moinian 2006. 
22 Ver boyd 2007 sobre o papel do Myspace na difusão da música entre jovens. 
23 Ver Weigel e Heikkinen 2007. 
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só os meus amigos é que podem ver 
Tenho, um Hi5. (…) Mas é privado. (…) Ah… só os meus amigos é que podem ver. (C12 - 
6 - Barreiro - f - LN – D) 

só eu 
nas fotografias vem privacidade e ponho que só eu é que as posso ver. (…) Não dou 
informações. (C88 - 6 - NS Rosário - F - LS – A) 

só vêem os meus amigos 
o meu Hi5 está condicionado, só vêem os meus amigos (C96 - 9 - G Vasco - F - LS – B) 

é privado 
eu tenho um perfil é privado. As pessoas que quiserem ver o meu perfil tem que… tem 
que me convidar para ser amiga dela ou um pedido de amizade (C118 - 9 - Oeiras - M - 
LN – D) 

é privado 
Como é privado ponho fotos minhas e da minha família, dos meus amigos quando 
estou nas férias (C74 - 6 - Oeiras - F - LS – B) 

oculta 
nós quando aderimos, eles pedem-nos essa informação toda, mas ela pode ficar oculta, 
as pessoas não têm acesso, mesmo os amigos não têm direito a ver. (c128 - 9 - AMP - F 
- LN – A) 

“private”  
primeiro temos de por as informações para nos inscrevermos, só que eu ponho 
“private” e depois aquilo “apaga”, ninguém vê. E uma carinha (ilustração). (…) É 
assim, eu no Google ponho “códigos para o hi5” e aparecem códigos para ocultar a 
informação (no perfil) para ninguém ver. (c159 - 9º - AMP - F - LN – D) 

e de gestão da identidade virtual (mais comum nas crianças mais velhas), através da 

ocultação de informação 

eu não pus 
Estava a pedir onde morava, mas eu não pus. Há coisas mais pessoais, eu não pus. 
(C13 - 6 - Barreiro - F - LN – D) 

Não dou dados pessoais 
Não dou dados pessoais, só mesmo o nome e que sou portuguesa, mais nada. (C61 - 9 - 
Perafita - F - LN – D) 

Só tenho o primeiro e o ultimo nome 
Só tenho o primeiro e o ultimo nome, não tenho idade, morada, nem nada disso, só 
tenho mesmo o primeiro e o ultimo nome. O e-mail também não. E tenho o signo, só. 
(…) (c128 - 9 - AMP - F - LN – A) 

Só ponho o meu nome 
Só ponho o meu nome nos perfis (…) Morada e telefone nunca pus, nem ponho. (…)  Os 
meus pais avisaram. (C54 - 6 - NS Rosário - M - LS – A) 

Não dou as informações 
Não dou as informações de onde eu moro. (…) Não dou as informações… dou as 
informações que… pronto, aquelas básicas. (…) A idade, o nome. (C116 - 9 - Oeiras - M 
- LN – C) 

Não ponho fotos 
Não ponho fotos, só do meu clube. (C20 - 9 - Oeiras - M - LN – D) 

a regra do meu pai é que não mostre a cara 
a minha mãe não se importa que eu meta fotos, mas o meu pai não quer que eu meta 
fotos, então a regra do meu pai é que não mostre a cara, então meto fotos mais 
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ampliadas, são fotos que não dêem bem para ver quem sou, mas ás vezes, meto uma 
foto ou outra, mas como tenho o meu perfil como privado, meto nos álbuns que 
também estão privados. Na foto de perfil, não mostro a cara, mas tenho uma foto ou 
outra que se vê a cara. (C7 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

          não mostra a minha cara 
no Facebook não tenho nada meu. (...) O meu nome é o meu nome. Tenho uma 
fotografia minha mas não mostra a minha cara. Mas não tenho nada de especial. Não 
sou muito daquelas que gosta de dizer tudo. Tenho um amigo meu que é do 6ºB que no 
Messenger dele (também tem uma página nossa) tem os que tão no Colégio do 
Rosário, no 6ºD, da professora não sei o quê... mas eu não tenho nada disso. (C144 - 6 
- NS Rosário - F - LS – B)  

meto só C 
Não meto o nome completo, meto só C. Porque dá, eles não podem… não podem dizer 
que não, não sabem qual é o meu nome. Não meto a idade… a idade que mete não 
aparece no perfil. Ou seja, eu só digo o dia e o mês, não diz a minha idade. Não meto o 
sítio onde moro. (C23 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 

só ponho Lisboa 
no sítio em que moro só ponho Lisboa. Lisboa é grande... é muito pouco provável que 
alguém sabe que sou eu (C23 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 

ou mesmo do fornecimento de informação falsa  

só um nome esquisito qualquer 
A minha mãe diz-me sempre para não pôr os meus dados verdadeiros, a minha data 
de nascimento, o meu nome completo e eu não ponho. Ponho só um nome esquisito 
qualquer. (C125 - 6 - GILCO - F - LN – B) 

digo outra coisa qualquer 
se perguntarem és de onde, eu em vez de dizer Barreiro, digo outra coisa qualquer, 
posso dizer Algarve, ou assim. (C7 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

punha outro nome 
dantes quando era mais novo punha outro nome. (…) Porque tinha um bocado de 
medo. (…) Não. Agora já sei que não faz grande diferença por só um nome. (…) (C54 - 
6 - NS Rosário - M - LS – A) 

mas é inventada 
localidade ponho mas é inventada, ponho sempre Jamaica. (C119 - 9 - AMP - F - LS – 
B) 

não tenho nada meu 
no Facebook não tenho nada meu. Tipo tenho a data de nascimento, não tenho a 
minha tenho outra. (...) Tenho a minha data trocada e que vivo aqui no Porto mais 
nada. E o meu nome. (C144 - 6 - NS Rosário - F - LS – B)  

Um grande número de crianças (sobretudo mais velhas) demonstra uma acentuada 

percepção dos riscos associados às redes sociais, o que pode estar associado ao “pânico 

moral” exacerbado pelos media (ver Weigel e Heikkined 2007: 13; Marwick 2008; 

Cassell e Cramer 2008) 

os pedófilos 
as pessoas que nos vão ver às vezes são… Aquelas pessoas, digamos, os pedófilos vão 
ver que idade temos e depende da idade, é por isso que eles falam connosco… “Tem 14 
anos até vai na conversa… Até é girinha” ou “Esta até tem piada… Deve ter piada (…) e 
vamos falar com ela”, ocultei a minha idade porque ninguém tem nada que saber. 
(C139 - 9 - NS Rosário - F - LN – A) 
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é melhor ter mais cuidado nesses locais 
o hi5 precisa-se de ter mais cuidado, porque, podem acontecer coisas muito, sei lá, não 
sei, mas. (…) é melhor ter mais cuidado nesses locais, do que, por exemplo, na internet, 
na internet, por exemplo no google, nós não temos aquela preocupação não é, mas por 
exemplo, no hi5 ( por acaso eu não tenho) no hi5 ou no messenger temos que ter um 
bocadinho de mais cuidado. (C35 - 6 - C Moderno - F - LS – B) 

qualquer coisa a ver com homens 
Já ouvi falar mas nunca me aconteceu nada assim de Hi5, por isso é que também não 
estou lá. O Hi5 ou agora um novo... (…) Facebook! Dizem que uma vez, não sei se é 
verdade, acho que deu no telejornal ou coisa do género, que encontraram... que... 
qualquer coisa a ver com homens que acho que... raptou uma rapariga ou coisa do 
género através daí... Porque eles punham as idades verdadeiras, os nomes 
verdadeiros, e acho que raptou-a ou coisa do género ou fez-lhe mal... (C36 - 6 - C 
Moderno - M - LS – B) 

depois algo de mal pode acontecer 
como o HI5 é uma rede social que está ligada a todo o mundo ela pode encontrar 
alguém menos bom ou assim… (…) Que possa fingir-se amigo dela e depois marcar 
encontros e que depois algo de mal pode acontecer… (C45 - 6 - O Frades - F - LN – A) 

nessas redes é que há mais trafulhices entre aspas 
já usei netblog e badoo, mas cancelei essas contas porque não era bem o meu género, 
pelo que me apercebi eram mais redes sociais de adultos, não é bem hi5 nem facebook, 
era mais rede de adultos e nessas redes é que há mais trafulhices entre aspas (…) sim, 
ninguém me garante mas eu próprio vejo que a pessoa que está do outro lado é 
verdadeira, porque não mete fotos do outro mundo, mete fotos de si (...) nas outras 
redes sociais não é bem assim são mais adultos a tentar dar a volta a cabeça a 
crianças (…) sim, porque aquilo não tinha qualquer nexo para mim (…) a mim não, 
mas como já ouvi muitos casos desses preferi... (…) sim, na televisão dão muitas 
reportagens dessas, para quê ter uma página dessas senão usufruímos com 
regularidade (…) não foi receio, mas para quê ter se eu não usava, tinha lá a pagina 
mas não tinha qualquer nexo de a ter, porque não usava aquilo e depois porque sei que 
nesse tipo de comunidades há muitas pessoas que estão lá para nos fazer mal e 
sabendo isso não quero isso para nada (C115 - 9 - AMP - M - LS – B) 

mas podem ser pedófilos, ou lá como se diz 
Vou falar do Hi5, mas é o que estava a dizer… Os rapazinhos podem estar a passar na 
rua, mas podem ser pedófilos, ou lá como se diz… Temos de ter cuidado com as pessoas 
com que falamos… (…) Não sei… Há muitos, mas o tema que mais se aborda é esse… 
(c159 - 9º - AMP - F - LN – D) 

Segundo boyd (2006, 2007), o traço mais distintivo das redes sociais face a outros tipos 

de sites é a exposição da rede de amigos de cada utilizador. Estes “amigos online” na 

maioria dos casos são também pessoas com quem a criança mantém relacionamentos 

na vida “real”: “While many adults find value in socializing with strangers, teenagers 

are more focused on socializing with people they knew personally” (boyd 2007: 4-5). 

Adicionalmente, uma das principais motivações de adesão a uma rede social, como 

acima visto, é manter a sociabilidade com a rede de amigos (boyd 2007: 10). 

Tal é confirmado pelas entrevistas realizadas: a maioria das crianças apenas admite 

como amigos pessoas que realmente conhece, o que nas crianças mais novas 

corresponde predominantemente à família (próxima e alargada),  
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A minha cunhada, a minha prima, a minha tia, o meu primo e a minha amiga da 
antiga escola. (…) Não, só tenho pessoas que eu conheço. (C3 - 4 - Barreiro - M - LN – 
D) 

O meu pai, a filha da amiga do meu pai, a mulher do amigo do meu pai, a minha 
madrasta, o meu padrasto, a minha mãe, a irmã da minha madrasta e mais nenhuns. 
(…) E uma menina do café mas essa eu conheço-a demais. (C27 - 4 - Perafita - F - LN – 
C) 

Amigos, tenho umas tias minhas, o meu irmão, primos meus. (C34 - 6 - C Moderno - F 
- LS – B) 

enquanto que nas crianças mais velhas são predominantes os colegas da escola, 

vizinhos, amigos. As redes sociais permitem manter o contacto com pessoas que estão 

geograficamente distantes ou que só se encontram ocasionalmente (amigos das férias, 

de turmas anteriores, das actividades extra-curriculares, amigos de amigos), 

permitindo um alargamento da esfera de convivialidade 

no dia-a-dia 
São pessoas que eu conheço que também são cá da escola. Pronto. (…) Sim, já estive 
com elas no dia-a-dia. (C74 - 6 - Oeiras - F - LS – B) 

Amigos de campos de férias 
Colegas. (…) Sim. Amigos de campos de férias. (C78 - 6 - Oeiras - M - LS – B) 

Daqui da turma quase todos 
Todos os meus amigos. Daqui da turma quase todos. (…)  E os meus primos e assim. E 
também amigos dos meus irmãos. Da minha turma, de outras turmas também. (…) 
Sim. Porque quando aparece alguma pessoa que eu não conheço anulo e depois 
pergunto se é daqui da turma. Se for alguém adiciono, se não for não adiciono. (C144 - 
6 - NS Rosário - F - LS – B) 

colegas da turma e pessoas com quem eu jogo 
Mais pessoas que eu conheço, maior parte é tudo da minha turma ou pessoas com 
quem eu jogo ou familiares, mas mais colegas da turma e pessoas com quem eu jogo. 
(C93 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

cá do Colégio 
Principalmente conheço cá do Colégio. Pessoas com quem eu já falei ou costumo falar 
também. E de fora, de actividade que tenho fora e amigos que tenho fora do Colégio. 
(C23 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 

 Familiares, amigos, tenho os meus colegas 
Familiares tenho alguns, alguns primos e primas, amigos, tenho os meus colegas, mas 
tenho muita gente que também conheço, tenho os bombeiros, de uma corporação onde 
eu estou... (…) Estou, eles têm lá... também tenho lá alguns dos bombeiros e gente que 
não conheço, também tenho bastante... (…) Para aí uns 60. (C129 - 9 - AMP - M - LN – 
C) 

Só meto lá pessoas que conheço 
Só meto lá pessoas que conheço. (…) Por exemplo, tenho amigos meus lá...não é....por 
exemplo, o amigo x, vou ter com esse amigo, ele apresenta-me a outras pessoas...vá, 
vamos ao cinema. Ele leva amigos, eu levo amigos...o que for e assim depois eu vou lá 
ter, ponho o nome deles no hi5 e acrescento. (C26 - 9- C Moderno - M - LS – B) 

os meus amigos quase todos 
O meu primo, os meus amigos quase todos e tenho uma amiga do meu sobrinho que é 
francesa, agora está na França. (C60 - 9 - Perafita - F - LN – D) 
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Este alargamento do círculo de convivialidade vem por vezes acompanhado do 

reconhecimento de diferentes graus de intimidade 

depois tenho aqueles verdadeiros amigos mesmo 
Amigos, tenho vários, mas depois tenho aqueles verdadeiros amigos mesmo. (…) 
[Conheço] 20% (…) Sim, conhecer assim mesmo, os gostos, tudo… (…) Sim, sim. 20%, 
25%... Isso significa que [os outros 80%, 75%] eu conheço e são meus amigos, mas se 
calhar não sei aquelas informações todas sobre a vida deles, coisas que dos outros eu 
sei, são pessoas que eu convivo no dia-a-dia, que me dou bem, mas se calhar não sei 
aquelas informações pessoais é mais assim… (C55 - 9 - NS Rosário - F - LS – A) 

As redes sociais são também uma oportunidade para fazer novos amigos (o que 

também é uma fonte de risco) 

não a conhecia 
Há alguns amigos que eu conheci através dos meus amigos, mas entretanto tornaram-
se meus amigos também. (...) no hi5 uma vez adicionei uma pessoa sem querer mesmo 
não conhecendo. E depois comecei a falar com ela para ver se conhecia porque não 
tinha fotografia. E depois fui saber que não a conhecia e depois adicionei o email dela, 
pus a webcam - mas só ela, eu não - para ver e depois começamos a falar e um amigo 
meu disse que já tinha o email dela e que já tinha falado com ela. E eles são amigos 
também. (C45 - 6 - O Frades - F - LN – A) 

maioria é toda inglês 
No mySpace tenho para ai uns 50, no Facebook 47. (…) Ah? Conheço. (…) 
Pessoalmente não, conheço pelo Messenger, porque são colegas meus ingleses, a 
maioria é toda inglês, há um colega meu, só um mesmo no mySpace e no Facebook que 
é português. (…) Não é do stopmotion das animações de wresteling (C114 - 6 - Perafita 
- M - LS – C) 

           pessoas de outros países também 
Às vezes eu encontro assim, pessoas de outros países também. Para conversar. (…) 
Sim, só para conversar. (…) Eu tento falar o idioma deles. (…) Muitas vezes é no hi5, 
muitas vezes no orkut e muitas vezes no mail também. (C10 - 9 - Barreiro - M - LN – D) 

         Algumas conheço e outras que não 
Algumas conheço e outras que não. (…) [já conheci] Algumas. (…) [marquei encontro] 
mas tinha a certeza de que era aquela pessoa. (…) Marquei um encontro e depois fui 
ter com essa pessoa. (…) Vai por SMS. SMS e fomos vendo os locais onde nós 
estávamos. (…) Afinal acabamos por nos encontrar. (C62 - 9 - Perafita - M - LN – D) 

As estratégias de adição de amigos oscilam entre a abertura total (as redes sociais 

acabam por funcionar como “campeonatos de popularidade”, medida pelo número de 

amigos24)  

            mandam-me convites e eu aceito 
No HI5 pronto, vou ser sincero, mandam-me convites e eu aceito, aceito tudo, porque a 
minha irmã que tem 11 anos está sempre a dizer que tem mais amigos do que eu! E eu 
para lhe fazer concorrência, pronto, aceito tudo. (c134 - 6 - AMP - LN - M – B) 

         tenho 600 amigos 
Eu tenho 600 amigos… (…) Sou capaz de conhecer (pausa) …. 450 e o resto não (…) Da 
escola …. Do CJ….doutros sítios….escolas antigas….pronto (…) não são escolas antigas 
como que se tivesse andado. (…) Não! Da primaria….é só da primaria e…. Acho que 
mais nada (…) Essencialmente do (...) centro da juventude (…)….de casa….da escola do 

                                                           
24 O que também pode ter uma valorização negativa: “it’s cool to have Friends on MySpace but if you have 
too many Friends, you are seen as a MySpace whore.” (boyd 2007: 13) 
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CJ e pronto e da antiga escola (…) Sim isso não me importa de adicionar….porque sei 
que não tem…não há risco de ser outra pessoa a fingir (…) Estou no hi5 de uma amiga 
minha por exemplo, vejo outra amiga …adiciono (C110 - 9 - Oeiras - M - LS – B) 

        2000 e tal, eu aceito todos 
Eu sei que no Hi5, facebook, ning, a gente tem muitos amigos… (…) Tenho! (…) 2000 e 
tal, eu aceito todos. (…) No HI5. (…)  Porque no Facebook e Ning não aceito todos. (…) 
Sim, [a diferença] o Facebook é mais pessoal. Só tenho mesmo os meus amigos. (C119 - 
9 - AMP - F - LS – B) 

Para aí 800 
Para aí 800 [amigos] (…) [conheço] umas 100. (…) No facebook já só tenho uns 500. 
(…) no hi5 é basicamente porque já tenho há mais tempo do que o facebook (c157 - 9 - 
AMP - M - LS – C) 

       mil e tal… 
Tenho muitos (risos)… mil e tal… mas agora pus o perfil privado e têm de me 
adicionar para ver: só que eu rejeito. (…) Amigos da escola, amigos dos meus amigos… 
uns que estão na praia, outros que estão na piscina… (risos). [não conheço todos 
pessoalmente] Ai!! Todas não, nem quero! (…) É assim, eu só falo com amigos que 
conheço pessoalmente. De vez em quando um amigo diz: “És gira!” e eu “Obrigado”… 
não vou mais longe. (c159 - 9º - AMP - F - LN – D) 

e a restrição (como mecanismo de salvaguarda da privacidade e da segurança) 

        e essas pessoas não aceito 
aquilo até tem lá pessoas que…por exemplo, que a gente nunca as viu e pedem pedidos 
de amizade, e essas pessoas não aceito, porque como não sei quem elas são… (C109 - 9 
- Oeiras - F - LS – A) 

mesmo quem conheço 
só adiciono mesmo quem conheço. Para já tenho poucos amigos. (…) Para ai 20. (…) Se 
conhecer eu aceito, se não conhecer, rejeito. (c128 - 9 - AMP - F - LN – A) 

e depois bloqueei-o e eliminei-o 
uma vez no HI5 comentaram-me uma coisa e eu não conhecia mas a partir daí 
eliminei esse contacto, porque eu pensei que conhecia e adicionei. Mas afinal não era 
conhecido e apaguei. (…) Pensava que era uma amiga minha e eu adicionei. E depois 
era o mesmo nome só que era outra pessoa e essa pessoa veio falar comigo e depois 
bloqueei-o e eliminei-o e nunca mais… (C45 - 6 - O Frades - F - LN – A) 

Elimino logo 
alguns não[são conhecidos]. (…) Se por acaso fizeram um comentário assim um 
bocado… para o estranho… (…) Elimino logo. (C80 - 9 - Oeiras - F - LN – B) 

 

2.3 Comunicação via internet 

2.3.1 Correio electrónico 

Dados recentes do projecto EU Kids online indicam que 59% das crianças europeias 

inquiridas (entre os 9 e os 16 anos) usam o correio electrónico (Livingstone e outros, 

2010: 38). 

De acordo com as entrevistas realizadas, 86% crianças afirmam que têm endereço de 

email, mais comum nas crianças mais velhas (metade nas crianças que frequentam o 4º 
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ano, quase a totalidade nos alunos de 9º ano). Porém, há crianças que têm contas de 

email (porque é necessário para aceder a redes sociais, fazer blogues, usar programas 

de mensagens instantâneas) mas não as usam 

não costumo 
não costumo [enviar ou receber emails], eu abri aquela conta, não sei porquê, não 
costumo usar o e-mail, porque venho para casa estudar, com montes de coisas e nem 
sequer tenho tempo para o computador ou e-mail (C35 - 6 - C Moderno - F - LS – B) 

poucas pessoas sabem 
Tenho o meu e-mail. (…) Mas poucas pessoas sabem que eu tenho e-mail. (…) A minha 
prima, os meus pais e alguns colegas meus! Mas que nunca me costumam enviar! (C41 - 
6 - G Vasco - M - LS – B) 

quando me alisto em alguns sites 
quando me alisto em alguns sites, para poder jogar, assim, uns tipos de jogos, é que às 
vezes mandam-me um e-mail (C5 - 6 - Barreiro - M - LN – C) 

para me registar 
Tenho para me registar no facebook. Para comunicar uso o Messenger. (C123 - 6 - AMP 
- M -LN – C)  

para poder ir lá jogar 
para poder ir lá jogar, crio outra conta. Só que só dá para criar uma conta por e-mail. E 
como não deixam criar duas contas com o mesmo e-mail, crio mais MSN’s para criar 
novos e-mail’s. (…) Sim. Mas são poucas, tenho para aí três, no máximo. Mas só uso 
uma, as outras duas são só para me registar em jogos. (c134 - 6 - AMP - LN - M – B) 

faço jogos e preciso de emails 
Tenho que fazer vários emails, porque às vezes faço jogos e preciso de emails para 
entrar. E às vezes o email que eu tenho está tão usado que não se pode usar. Então eu 
vou a outro email e faço outro email. Ponho... o meu nome é Madalena às vezes ponho 
francisca@hotmail.com para fazer o email. (C144 - 6 - NS Rosário - F - LS – B) 

Algumas crianças afirmam ter substituído o email por outras formas de comunicação 

(redes sociais, telemóveis, mensagens instantâneas – ver abaixo) 

eu antes de ter o hi5 costumava mandar emails mesmo escritos. Agora com o telemóvel, 
já não uso tanto (C23 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 

No que respeita à frequência de uso do correio electrónico, esta é muito variável: nas 

crianças mais novas tende a ser mais baixa e errática 

de 3 em 3 dias 
Houve uma fase que quase não ia lá. Mas agora estou a começar a melhorar, vou para 
lá de 3 em 3 dias ou assim. (C42 - 4 - G Vasco - F - LN – C) 

Às vezes não vejo durante duas semanas 
Costumo receber alguns. Normalmente quando vou lá, se não vou há muito tempo, 
tenho lá muitos e então por isso é que não vou muitas vezes e então tenho muitos emails. 
(…) Às vezes não vejo durante duas semanas e depois a seguir vejo uma vez e a seguir 
vejo outra. (c107 - 6 - G Vasco - F - LS – B) 
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e nas crianças mais velhas mais elevada e constante 

muitas vezes 
Vou ao email muitas vezes, porque costumo ter várias mensagens no email! Vejo as 
mensagens, se tiver alguma coisa ara responder, respondo! E, depois, se tiver algum 
comentário do Hi5, ou assim, vou ver! Respondo, é por aí! (C18 – 9 – Barreiro – F – LN 
– D) 

todos os dias 
todos os dias vou… normalmente é depois do facebook e do Hi5 costumo ir ver os emails 
(C65 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 

No entanto, também há crianças mais velhas que usam pouco o email 

às vezes deixo passar um mês 
Não vou todos os dias, às vezes deixo passar um mês ou assim, quando vou lá tenho 
aquilo cheio de mensagens recebidas, eu tento apagar aquilo e deixo só os que são 
mesmo importantes, esses é que vou ver e os que não forem assim tão importantes 
apago tudo, vai tudo para o lixo, nem abro sequer. (C50 - 9 - Perafita - F - LN - LN – D) 

Agora não tenho ido muito, mas às vezes costumo ir, às vezes quando sei que me 
mandaram alguma coisa importante, mas quando tenho assim mais tempo, fim-de-
semana é que vou lá ver os email que recebi, mas ir mesmo com aquela regularidade 
não, é só assim ou quando me lembro… (C55 - 9 - NS Rosário - F - LS – A) 

Algumas crianças, sobretudo mais novas, apenas usam o email para receber 

mensagens, não para as enviar: 

Receber sim, enviar não! (C8 - 4 - Barreiro - F - LN – C) 

Eu normalmente não envio, eu normalmente passo para a minha mãe e depois a minha 
mãe é que envia. (c71 - 4 - Oeiras - F - LN – B) 

Eu acho que nunca enviei um e-mail, só recebi. (C67 - 9 - C Moderno - M - LS – B) 

Os destinatários preferenciais da comunicação por email são os amigos (76%), seguidos 

dos professores (56%; mais frequente nas raparigas e nas crianças mais velhas). Dentro 

da família, é mais comum a comunicação com outros familiares (31%), sobretudo os 

que estão distantes 

Não costumo mandar muito [emails]. (…) Só se for para a minha madrinha e para 
pessoas que estão longe. (C103 - 9 - O Frades - F - LN – A) 

e só depois com os pais (25%; mais frequente nos rapazes) e irmãos (9%; mais 

frequente nas raparigas) 

Às vezes, quando o meu pai está no trabalho, mando-lhe uma mensagem. (C21 - 6 - C 
Moderno - F - LS – B) 

Costumo receber emails dos meus pais, porque as pessoas da minha idade não 
costumam mandar muitos e-mails. Esses é mais gente com mais idade. (C51 - 9 - 
Perafita - M - LN – C) 

Algumas crianças referem também a troca de emails com outros círculos de 

sociabilidade, como os escuteiros ou os campos de férias 
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Eu recebo muitos emails dos escuteiros e da minha avó da parte da minha mãe e dos 
meus primos de lá, e normalmente só lhes envio emails a eles. (C6 - 9 - Barreiro - F - LN 
– D) 

Quando temos, por exemplo, um campo de férias, normalmente fazemos amigos e eu 
peço o mail de cada um, eles pedem o meu e ficam registados os amigos. (C92 - 9 - NS 
Rosário - M - LS – A) 

Considerando as finalidades de uso do correio electrónico, encontra-se também um 

retrato diversificado. Por um lado, a maioria dos emails trocados pelas crianças não são 

efectivamente escritos pelos próprios. O email funciona sobretudo para fazer circular 

mensagens com conteúdos retirados da internet (vídeos, imagens, links, histórias 

humorísticas25) ou cuja proveniência já se perdeu com os reenvios sucessivos: 

Aquelas imagens que é tipo um cocó, quando eu recebi isso comecei a mandar para a 
minha irmã os cocós. (c73 - 4 - Oeiras - M - LS – B) 

Para os meus amigos da escola, às vezes umas brincadeirinhas para o meu pai e a 
minha mãe (C49 - 6 - Perafita - F - LS – B) 

A minha tia manda-me várias, coisas engraçadas… Humor. (C117 - 9 - Oeiras - M - LS – 
B) 

Os meus amigos, com aqueles textos para fazer rir, com anedotas... (c155 - 9 - AMP - F - 
LN – D) 

Daqueles testes, daquelas fotografias que depois alguém aparece... (C27 - 4 - Perafita - F 
- LN – C) 

São piadas, tipo de carros, vai abrir o carro e o carro não abre, depois um senhor está a 
andar na rua e tem uma coisa para fazer ver, e depois quando ela vai avançar cai 
sempre. (…) Às vezes piadas. (…) Coisas novas, tipo tecnologia. (c29 - 4 - Nª Sra Rosário 
- M - LS – A) 

uns vídeos que eles pesquisam na Internet e depois tiram, metem para eles e depois 
enviam para mim. (…) Depois mando para outra pessoas que se calhar não têm. (C38 - 
4 - Perafita - M - LN – D) 

Sites que eles encontram na Internet e eles acham que são engraçados e enviam-nos. (…) 
Por exemplo, o Pedro já enviou um e-mail à professora e depois também me enviou a 
mim sobre as cidades... sobre os monumentos aqui de Viseu. (C42 - 4 - G Vasco - F - LN – 
C) 

 [Mãe envia] Vídeos! Vídeos e coisas em powerpoint. (C5 - 6 - Barreiro - M - LN – C) 

A minha avó normalmente é imagens, ela envia imagens da Suíça, ela no outro dia 
mandou-me uma coisa sobre pedofilia, sobre uma história que aconteceu e pronto. Ou 
manda sobre os gatos dela, coisas engraçadas. (C74 - 6 - Oeiras - F - LS – B) 

Algumas crianças apenas enviam este tipo de mensagens e não usam o email para 

comunicar efectivamente com outrem 

Eu nunca costumo enviar mensagens a ninguém! Só de vez em quando... a minha mãe 
envia-me do mail dela alguma coisa e eu gosto. Um PowerPoint... e eu envio para a 
minha prima para ela também ter esse mail giro! (C41 - 6 - G Vasco - M - LS – B) 

                                                           
25 “Countless Websites are devoted to humor, and an enormous traffic of emails containing humorous 
messages daily congest PC terminals all over the world.” (Shifman 2007: 187) 
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quando me encaminham coisas, a minha mãe e o meu pai, tenho muitos amigos no HI5 
e no Messenger, quando me reencaminham mails e isso, eu reencaminho para as 
pessoas, também. Agora, e-mail escritos por mim, raramente envio. (c134 - 6 - AMP - 
LN - M – B) 

outras afirmam fazer uma “filtragem” das mensagens que circulam 

Receber, recebo de amigos meus, mais curiosidades e enviar só os que eu gosto mesmo e 
que sei que vão interessar a outros. (…) Por exemplo, ontem recebi um sobre tipos de 
aviões, aviões que não é normal vermos, piadas também, vídeos interessantes. (C43 - 9 - 
G Vasco - M - LN – C) 

Geralmente só aquelas mais importantes, quando por exemplo são assim casos de 
pessoas que estão desaparecidas ou assim, que me mandam, geralmente que me tocam 
ou às vezes há umas que passam sobre a água, poluição e essas coisas, às vezes 
mandam-me, cheguei a utilizar uma para um trabalho. Aquelas assim mais de 
correntes, assim um bocadinho chatas, já não. (C24 - 9 - C Moderno - F - LS – C) 

Nesta categoria encontram-se também mensagens cadeia, cujo re-envio é “obrigatório”, 

sob pena de não obter resultados desejados ou incorrer em penalidades 

Não envio muito, só quando são aquelas correntes. (…) Para os meus amigos, meto 
quase todos os contactos.( C74 - 6 - Oeiras - F - LS – B) 

Às vezes há aquelas mensagens que dizem: “se não enviares isto”…Pronto, eu envio 
essas. (C21 - 6 - C Moderno - F - LS – B) 

Acho que aquilo é mentira. É só mentiras…a dizer que eu tenho de fazer coisas…e depois 
uma coisa realiza-se e isso… (C22 - 6 - C Moderno - M - LN – C) 

há aquelas coisas que também é “envia a 15 pessoas para encontrar o teu amor-
perfeito”, a isso não ligo nenhuma, já tentei fazer isso e não encontrei. (C139 - 9 - NS 
Rosário - F - LN – A) 

ainda que haja crianças que recusem perpetuar essas cadeias 

às vezes são aqueles emails que não têm muito interesse, já abriste este email, agora 
vais te de ler até ao fim porque senão, pronto inventam qualquer história, às vezes esses 
não reenvio porque não têm interesse nenhum (C34 - 6 - C Moderno - F - LS – B) 

Às vezes recebo uns emails estúpidos a dizer a tua sorte é se fizeres aquilo acolá, odeio 
esse tipo de emails, só mando para a pessoa que me enviou e depois elimino, porque 
acho aquilo tão estúpido, tens sorte se me deres este documento, ou por exemplo, às 
vezes, também recebo mensagens de amigas minhas para teres sorte tens de enviar esta 
mensagem, pelo menos a 18 pessoas, só que eu nunca mando. (C13 - 6 - Barreiro - F - LN 
– D) 

Muitos outros emails recebidos pelas crianças também não são formas de comunicação 

pessoal, mas sim fruto da subscrição de serviços informativos (mailing lists) e 

notificações das redes sociais 

é mais aquelas subscrições, aqueles sites de jogos por exemplo (C56 - 9 - NS Rosário - M 
- LS – A) 

quando eu me inscrevo em newsletters, o que acho mais interessante é que recebo, por 
exemplo, inscrevo-me em vários que eu acho interessante. Por exemplo no E.A, às vezes 
mandam-me os jogos que vão estrear, os jogos novos, mandam os sites. (C13 - 6 - 
Barreiro - F - LN – D) 
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tenho os jogos on-line da playstation, têm o meu nome e e-mail e eles mandam-me 
informações, promoções e não sei quê (C67 - 9 - C Moderno - M - LS – B) 

Recebo do meu pai, da minha irmã, dos meus amigos e depois aquelas tipo notificações 
do Facebook e do hi5… (C55 - 9 - NS Rosário - F - LS – A) 

isso… é aos 30, todos os dias. (…) É, por exemplo, “os teus amigos carregaram fotos no 
hi5...” (...)e do Facebook (C156 - 9 - F - AMP - LN – C) 

recebo emails mais das redes sociais, lá está, quando faço comentários, recebo emails do 
youtube (C115 - 9 - AMP - M - LS – B) 

Uma das finalidades principais de enviar e receber emails está associada à actividade 

escolar (ver Van der Meij e outros, 2005). Tendo como remetentes/destinatários os 

professores e colegas, estes emails destinam-se ao envio de trabalhos, a receber notas 

ou materiais pedagógicos, a trocar informações sobre trabalhos ou matéria leccionada: 

trabalhos da escola 
Às vezes os meus colegas enviam trabalhos da escola para o email. (C118 - 9 - Oeiras - M 
- LN – D) 

os assuntos das aulas 
Da minha professora e dos meus colegas. (…) É sobre os assuntos das aulas (C142- 4 - G 
Vasco - M - LN – B) 

por causa de trabalhos 
tenho, mas também porque tivemos de criar um ano passado, mas agora já uso 
também, às vezes por causa de trabalhos e que temos de enviar informação de umas 
colegas para as outras e também por causa de uma actividade extra-curricular que eu 
tenho, e que o stôr pediu os emails (C64 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 

para enviar trabalhos 
Professores, para enviar trabalhos, normalmente é mais rápido do que entregar por 
pen (C92 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

muitos desafios de matemática 
Os textos que ela [professora] faz para nós guardarmos, coisas de Estudo do Meio que 
nós damos, os ossos, História de Portugal e do Mundo, histórias que ela também vê e 
também manda muitos desafios de matemática. (C142- 4 - G Vasco - M - LN – B) 

 
 

fichas facultativas, correcção de trabalhos 
É para dar o prazo de um trabalho, entregar fichas facultativas, correcção de trabalhos 
de casa que além de serem feitos na aula, há alguns alunos que necessitam de enviar na 
mesma para imprimir, fichas de alunos que faltaram para receber… (C56 - 9 - NS 
Rosário - M - LS – A) 

    perguntas do trabalho de casa 
Ás vezes quando alguns faltam porque vão ao médico ou outras coisas quaisquer 
mandam para o email perguntas do trabalho de casa ou das outras coisas que fazemos 
na aula (C4 - 6 - Barreiro - M - LS – D) 

as partes do trabalho 
Parte de trabalhos e… (…) E isso… Sim. Por exemplo, eu agora estou no meu… Estou no 
meu grupo e às vezes mandam-me e-mails com as partes do trabalho que é para eu 
acrescentar lá no… no PowerPoint. (c95 - 6 - G Vasco - F - LN – C) 
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       dúvida na matéria 
eu tenho uma ligação com outros professores e geralmente, quando tenho alguma 
dúvida na matéria, ou assim, pergunto a eles quando não percebo bem a explicação 
destes (C18 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

   dizerem-me se o trabalho estava bom 
De colegas, de professores a dizerem-me se o trabalho estava bom ou um bocadinho 
fraco, coisas do género. (C50 - 9 - Perafita - F - LN - D) 

           as notas dos testes 
A professora de matemática manda muito as notas dos testes para o email, para nos 
dizer antes da aula (c157 - 9 - AMP - M - LS – C) 

O email pode também servir para outros fins utilitários, como o envio de ficheiros 

 mando trabalhos para o escritório do meu pai 
Como a minha impressora não está a funcionar, mando trabalhos para o escritório do 
meu pai para ele poder lá imprimir (c107 - 6 - G Vasco - F - LS – B) 

passar ao computador para depois mandar para o jornal da escola 
São textos que eu escrevo. (…) Passo a computador e depois posso mandá-lo às vezes. 
(…) É para passar ao computador para depois mandar para o jornal da escola. (…) é 
para o jornal da escola. (C30 - 4 - G Vasco - M - LS – A) 

Por fim, o email é também um instrumento de comunicação e sociabilidade com pares e 

familiares. Serve para combinar actividades conjuntas 

      vem aqui ter à minha casa 
Às vezes perguntam-me... vem aqui ter à minha casa e ele às vezes vem. (…) Envio... 
então hoje não vens, mas envio hoje e ele às vezes responde, ele às vezes está coiso... às 
vezes pergunto-lhe onde é que vais. (C2 - 4 - Barreiro - M - LN – D) 

marcamos datas de aniversário 
Também marcamos datas de aniversário. Algumas até enviam convites para o e-mail 
em vez de ser na escola. (C135 - 4 - Perafita - F - LS – B) 

minha mãe me avisar 
Tenho o gmail, para a minha mãe me avisar de certas coisas (C5 - 6 - Barreiro - M - LN 
– C) 

quando sou convocado para ir 
De colegas da turma, para colegas da turma ou de coisas do hóquei mesmo, ou quando 
sou convocado para ir a algum acontecimento ou assim e resposta a dizer que sim (C93 
- 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

Sobre saídas 
Sobre saídas que nós vamos fazer, sobre jogos novos, por exemplo nós às vezes juntamo-
nos para comprar qualquer coisa, juntamos dinheiro para comprarmos todos qualquer 
coisa, depois vamos partilhando uns com os outros vamos rodando, um jogo novo, um 
fica esta semana, o outro a próxima… (C56 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

para trocar informações e confidências, num prolongamento do contacto quotidiano 

face-a-face 

[Recebo emails] Da M… e do meu primo (…) [para] Saber se estou boa, se fiz trabalhos 
de casa, os TPC. (C8 - 4 - Barreiro - F - LN – C) 

Há um duma pessoa que é tipo uma irmã para mim… ela manda fotos dos filhos e 
assim… (…) Mando fotos, conto dos dias, o que se passou (c159 - 9º - AMP - F - LN – D) 
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às vezes eu e a minha irmã temos umas discussões e elas às vezes envia-me assim emails 
a pedir desculpa porque tem assim um de vergonha. (C42 - 4 - G Vasco - F - LN – C) 

se tiver alguma coisa importante para dizer a colegas meus envio mensagens. (c107 - 6 - 
G Vasco - F - LS – B) 

Normalmente faço coisas para contar às minhas amigas, coisas às minhas amigas (c70 
- 4 - Oeiras - F - LS – B) 

Falar sobre coisas que me esqueci de lhes dizer no dia anterior e só os vejo na semana a 
seguir… Pronto, coisas assim do género que não posso… (c107 - 6 - G Vasco - F - LS – B) 

só se não apanharmos a pessoa em mais lado nenhum, mandamos o email a dizer “estás 
bem?” (C143 - 9 - AMP - M - LN – C) 

O email é ainda utilizado para manter o contacto com amigos ou família distante  

para enviar fotografias, por exemplo para o meu pai que está na Bélgica (C15 - 9 - 
Barreiro - F - LN – D) 

uns amigos que eu no verão vou sempre para um café com os meus amigos, os desse 
café e é isso (c31 - 6 - Nª Sra do Rosário - M - LN – D) 

são de colegas meus da escola e de colegas antigos do ano passado e de há dois anos. 
(c107 - 6 - G Vasco - F - LS – B) 

tenho uns primos meus que estão a viver em Lisboa e que às vezes mandam fotografias 
deles e como é que estão os nossos primos mais pequeninos (C55 - 9 - NS Rosário - F - LS 
– A) 

Familiares, só aqueles com quem eu não estou. Por exemplo, para os meus pais não vale 
a pena fazer isso, mas por exemplo para os meus tios que estão longe... (C56 - 9 - NS 
Rosário - M - LS – A) 

eu utilizo mais, por exemplo, nas férias para falar com… para escrever lá… para 
escrever aos meus amigos. (C121 - 6 - AMP - F - LS – B) 

Com a minha avó, ela manda-me fotos, eu mando-lhe a ela, mandamos cumprimentos 
para todos, desejar felicidades quando alguém faz anos, para além de telefonar, 
também mando e-mail. (C6 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

tenho primos meus mais velhos e familiares que estão no estrangeiro...e são emails a 
perguntar como é que está a correr tudo e não sei o quê. (C26 - 9- C Moderno - M - LS – 
B) 

Algumas crianças têm mais do que uma conta de email, usando-as para diferentes fins 

ou para diferentes tipos de destinatários 

O hotmail é mais mesmo por causa do msn, depois o 
gmail costumo utilizar mais para assuntos de trabalho 

Eu tenho dois, tenho o gmail e o hotmail. O hotmail é mais mesmo por causa do msn, 
depois o gmail costumo utilizar mais para assuntos de trabalho e para, por exemplo, 
amigos do meu pai às vezes que me mandam coisas e por exemplo a madrinha do meu 
pai ajuda-me, às vezes, a matemática ou assim e vai-me indicando livros para eu ler ou 
assim e então aí uso o gmail. É mais utilizado para assuntos de trabalho e o hotmail é 
mais assim para lazer. (C24 - 9 - C Moderno - F - LS – C) 

Um é o antigo…o outro é para os amigos 
tenho 2 (…) Um é o antigo, o que dou às professoras. O outro é para os amigos, mas não 
é para todos, só dou aos que eu quero (c159 - 9º - AMP - F - LN – D) 
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No que respeita às estratégias de segurança e privacidade, tal como noutras formas de 

utilização da internet, também em relação ao email algumas crianças revelam 

preocupações com os riscos. Uma das estratégias de protecção mais comum é a recusa 

de contactos com desconhecidos via email 

eu não aceito os e-mails que não conheço. Por exemplo, eu troco agora um e-mail com 
um amigo meu e vejo se o e-mail é dele e assim já aceito (C13 - 6 - Barreiro - F - LN – D) 

os mails que vêm desconhecidos eu nunca respondo. (…) Eu apago-os imediatamente e 
nem respondo. (C41 - 6 - G Vasco - M - LS – B) 

outros afirmam optar por serviços de email que oferecem mais garantias de segurança: 

Só tenho o Portugalmail, porque não podem descobrir a conta só nós é que sabemos o 
nosso mail. Só nós é que entramos. (C41 - 6 - G Vasco - M - LS – B) 

outros referem cautelas no conteúdo das mensagens 

Nunca trato de assuntos pessoais! Primeiro porque posso me enganar e enviar para 
outra pessoa, para isso mais vale mandar mensagem. (C91 - 9 - NS Rosário - F - LS – B) 

Algumas crianças revelam também ter conhecimento dos riscos associados às 

mensagens em cadeia, do “phishing” e da transmissão de vírus 

param sempre em mim 
São os meus colegas que recebem aqueles emails que passam umas pessoas para as 
outras… só que param sempre em mim porque eu nunca mando para ninguém!  (…) São 
assim emails, é aqueles emails com coisas assim… quem os enviou, seleccionar lá os 
emails das outras pessoas e depois enviar, sites phishing… (…) É… Têm sempre lá a lista 
para quem foi enviado (quem envia mails deixa visíveis os endereços dos destinatários) 
e pronto depois eles tiram isso e depois fazem isso… (C52 - 9 - Perafita - M - LN – D) 

tenho que ter cuidado 
tenho que ter cuidado, ainda no outro dia fizeram se passar por uma amiga da minha 
mãe para mandar mails à minha mãe, mas a minha mãe como é esperta e o assunto era 
fotos a minha mãe estranhou… fotos de viagens, eu não fiz viagens e não sei quê… e 
antes de abrir aparece lá o assunto e havia um bocadinho de texto e nesse texto não 
tinha nada a ver com a minha madrinha. (C49 - 6 - Perafita - F - LS – B) 

 

2.3.2 Programas de mensagens instantâneas 

Os programas de mensagens instantâneas (ex. MSN Messenger, Google Talk) são das 

aplicações mais populares entre as crianças e jovens. No âmbito do projecto EU Kids 

online, verificou-se que 61% das crianças europeias inquiridas, entre os 9 e os 16 anos, 

tinham utilizado programas de mensagens instantâneas no mês precedente 

(Livingstone e outros, 2010: 38). 

Neste caso, 74% das crianças entrevistadas afirmam usar programas de mensagens 

instantâneas e o uso destas ferramentas é mais frequente nas raparigas e nas crianças 

mais velhas (acima dos 90% nos alunos do 9º ano). Os interlocutores são 
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maioritariamente os amigos e colegas (89%; sobretudo nas crianças mais velhas, quase 

totalidade), outros familiares (55%; mais frequente nas raparigas) e só depois os pais 

(11%; mais os rapazes e as crianças mais novas) e irmãos (10%; mais frequente nas 

crianças mais novas). 

Algumas crianças recusam taxativamente o uso destes programas, sobretudo as mais 

jovens, motivadas sobretudo pelo receio de contactos com desconhecidos: 

eu não gosto nada disso 
Não [uso], eu não gosto nada disso. (…) Então ainda sou pequeno e não tenho mexido 
nisso (…) Porque mesmo o meu mano, às vezes eu vejo e não sei o que é que é tem lá uma 
fotografia e aquilo é esquisito, é uma seca estar lá a escrever. (C44 - 4 - O Frades - M - 
LN – A) 

tens de ter muito cuidado 
eu não tenho MSN e essas coisas e aí minha mãe está sempre a dizer que se estiver numa 
coisa dessas tens de ter muito cuidado para não falares com pessoas que não conheças e 
para não pores lá fotografias e não sei que mais (C64 - 9 - C Moderno - F - LS -) 

Entre os utilizadores destes programas, tal como acima referido, é frequente o seu uso 

em simultâneo com outras tarefas (multitasking) 

          O msn é uma coisa que está sempre ligado 
O msn é uma coisa que está sempre ligado, às vezes os meus pais dizem, desliga o msn, 
eu digo, está a aparecer como off line, eu não vou lá, mas deixa-o estar ligado, já se 
torna num hábito, não estar ligado torna-se estranho. (C7 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

     ligo e vou lá 
enquanto estou a fazer a pesquisa, às vezes ligo e vou lá ao Messenger e estou a falar e 
depois volto a fazer o que estava a fazer, é isso. (C55 - 9 - NS Rosário - F - LS – A) 

a fazer varias coisas ao mesmo tempo 
às vezes estou a ver televisão e estou na internet e estou a jogar e a fazer varias coisas 
ao mesmo tempo e falo com a pessoa (…) e digo o que é que está a passar na televisão 
para ele mudar de canal, esse tipo de coisas que estejam a acontecer no momento (C115 - 
9 - AMP - M - LS – B) 

acabamos por ter acesso a todas essas redes 
já consultei durante uns tempos o E-buddy (…) Isso é um chat que foi criado há pouco 
por portugueses que engloba vários chats do yahoo, do Google, do Msn e depois outros, 
mas tudo num, nós abrimos e acabamos por ter acesso a todas essas redes em que nós 
temos a conta. (…) Posso falar ao mesmo tempo na mesma janela com várias redes 
diferentes e no Messenger não, isso não pode acontecer. (…) Não, não é nenhuma rede, 
quando eu digo é por exemplo no mail do Google posso falar no chat do Google (Gtalk) e 
aí consigo abrir o Hotmail, o MSN, Google. (C56 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

Mas as crianças reconhecem o potencial de distracção e desenvolvem estratégias de 

prioritarização das actividades, como desligar o programa  

só mais mesmo quando estiver quase a acabar o trabalho 
o que eu costumo fazer a seguir é ir ver se alguém está online. (…) Se não estiver 
ninguém vou fazendo outras coisas, baixo a página para ver se entra alguém. (…) 
Normalmente nos trabalhos, só quando estou mesmo a acabar o trabalho é que vou ver, 
música é que eu tenho sempre ligada, mas o messenger só mais mesmo quando estiver 
quase a acabar o trabalho é que vou. (C16 - 9 - Barreiro - M - LN – D) 
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fecho mesmo o MSN 
Abre automaticamente [msn]... (….) Abre mas eu não me importo nada... (….) Se eu não 
quiser desligo, fecho, não é desligar o computador (….) Sim, fica minimizado ou então 
fica aberto mas eu estou a fazer outras coisas... (….) Quando é para a escola eu gosto de 
estar com um bocado mais de atenção e fecho mesmo o MSN, para nem sequer saberem 
que cheguei e depois fui embora, e depois começam a conversar mesmo em offline e 
depois começam a aparecerem as coisas e eu não gosto muito, por isso, nem abro. (…) 
Não abro mesmo, quando é para trabalhos da escola. Se não até nem me importo de ir 
falando, é engraçado... (C36 - 6 - C Moderno - M - LS – B) 

Quando estou a estudar, não ligo o Messenger e vou só estudar. (C125 - 6 - GILCO - F - 
LN – B) 

ou coloca-lo em modo offline 

normalmente, abro o Messenger em modo off-line porque assim só falo com quem 
quiser e ninguém consegue ver que eu estou. (c32 - 9 - Nª Sra Rosário - M - LN – A) 

O uso de programas de mensagens instantâneas é muitas vezes o prolongamento das 

sociabilidades e da comunicação do quotidiano (ver Lewis e Fabos 2005, Bryant e 

outros, 2006), falando as crianças sobre interesses, actividades e afectos 

da vida 
De raparigas, da escola, das nota, da vida, de sites e jogos. (…) De sites de jogos e de 
vídeos. (c134 - 6 - AMP - LN - M – B) 

do nosso dia, como é que foi 
Perguntamos o que estamos a fazer naquele momento, perguntamos se está tudo bem, 
falamos do nosso dia, como é que foi… se houve alguma coisa de diferente, é 
basicamente isso. (c153 - 6 - AMP - M - LN – C) 

como correu o dia 
Sobre como correu o dia, sobre a internet do que há de novo e sobre o que aconteceu na 
escola. Várias coisas assim. (C48 - 4 - Perafita - F - LN – D) 

falamos por exemplo quer me dizer uma coisa muito engraçada 
com a minha prima, com o meu primo Vasco que tem 9 anos. (…) Sim, um anda no (…) 
outro anda na escola da Ponte. Costumo falar com eles, como não estou com eles todos 
os dias apesar da minha prima viver ao meu lado, raramente estou com ela, como está 
agora no (…inaudível…) tem de estudar mais e raramente estamos juntas, falamos por 
exemplo quer me dizer uma coisa muito engraçada ou uma coisa que não me pode tipo… 
Dizer tipo… “Mafalda empresta-me isto… Mafalda empresta-me aquilo”, vou à janela e 
empresto-lhe. (…) É, são duas casas juntas… Ela até diz “Mafalda empresta-me um 
colar” e eu empresto. São quase sempre aquelas informações em que ela não quer 
apanhar frio então prefere fala dizer “Mafalda tens de me emprestar… amanhã vens me 
buscar á escola…”. Pronto. (C139 - 9 - NS Rosário - F - LN – A) 

”Está tudo bem? O que fizeste hoje?” 
Falamos: ”Está tudo bem? O que fizeste hoje?”. Se for da escola perguntamos se: “já 
fizeste os trabalhos de casa” e depois falamos tipo de coisas que se passam na turma, 
namoricos e essas coisas. (C74 - 6 - Oeiras - F - LS – B) 

coisas que não têm interesse nenhum! 
Amigos e amigas. (…) Sobre coisas que não têm interesse nenhum! Sobre coisas que não 
interessam a ninguém. Trabalhos que precisem de fazer...sei lá, coisas assim! 
Normalmente, não é para falar nada de especial! (C91 - 9 - NS Rosário - F - LS – B) 

coisas desse género 
Falamos sobre um jogo ou outro que gostamos, combinamos coisas para fazer no fim-
de-semana, coisas desse género. (C88 - 6 - NS Rosário - F - LS – A) 
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A comunicação online pode mesmo apresentar vantagens na gestão das relações 

amorosas 

     ele hoje ia-lhe fazer uma declaração de amor 
agora tenho falado com um amigo meu que gosta de uma amiga minha, essa minha 
amiga também gosta dele, mas não têm coragem de dizer, ele hoje ia-lhe fazer uma 
declaração de amor e estava a dizer-me para preparar lá tudo, o messenger dá muito 
jeito. (…) Dá! Porque as coisas que nós temos vergonha de dizer, a olhar para a pessoa e 
dá jeito o messenger, para podermos dizer lá como menos vergonha, não sabemos como 
é que é está a cara da pessoa. (C34 - 6 - C Moderno - F - LS – B) 

Por outro lado, pode servir fins utilitários, de comunicação sobre actividades escolares 

e troca de informações educativas 

falar das coisas da escola 
às vezes só vou lá mesmo para falar das coisas da escola, não estou lá muito tempo. 
(c128 - 9 - AMP - F - LN – A) 

Dos TPC 
São da escola (…) Dos TPC, se eu tiver alguma duvida eles explicam-me. (C8 - 4 - 
Barreiro - F - LN – C) 

também gosta muito de ciências 
Eu tenho um amigo meu que também gosta muito de ciências falamos, estamos lá quase 
sempre a falar sobre ciências (C4 - 6 - Barreiro - M - LS – D) 

       para estudar para um teste 
comunicar com os meus amigos, apenas isso, não é que preciso muito, mas para 
combinar coisas para o dia a seguir ou para estudar para um teste, ajuda ter o MSN e 
esse tipo de coisas (…) se já resolveu o exercício 8 se já estudou o objectivo 1, esse tipo de 
coisas (…) não, quando estou a estudar na escola retiro essa informação que preciso, 
apenas em casa tenho de estudar, tem um valor muito bom, mas também não preciso de 
ir à Net para levar para a escola (C115 - 9 - AMP - M - LS – B) 

poder discutir a matéria e assim 
Às vezes com outras pessoas da minha turma, para poder discutir a matéria e assim. 
Por vezes, ao fim-de-semana, quando não sabemos os TPC, ou assim, perguntamos uns 
aos outros. (c128 - 9 - AMP - F - LN – A) 

até fazemos trabalhos pela Net 
com os meus colegas, às vezes até fazemos trabalhos pela Net. Às vezes para pedir uma 
informação, por exemplo um trabalho de casa que me esqueci de apontar (C43 - 9 - G 
Vasco - M - LN – C) 

houve um teste de geografia 
quando não sei se havia trabalhos de casa sobre determinada disciplina também 
pergunto e depois às vezes como no outro dia que houve um teste de geografia tivemos a 
falar mais ou menos sobre a matéria (C133 - 9 - GILCO - M - LN – A) 

Tal como o email, também os programas de mensagens instantâneas são 

frequentemente usados para manter o contacto com parentes geograficamente 

distantes, com amizades que se forjaram fora dos ambientes quotidianos ou mesmo 

com pais ausentes do agregado doméstico (por razões profissionais ou por divórcio). 

tenho vontade de falar 
Porque tenho vontade de falar. (…) Com os familiares. (…) Um tio que está mais longe. 
(…) O tio é cozinheiro num navio. (…) Com os primos. (…) Alguns moram [cá], outros 
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moram em Lisboa. (…) Porque acho que a falar pelo Messenger conseguimos mais 
informações. (C100 - 6 - O Frades - F - LS – C) 

os meus pais estão separados 
os meus pais estão separados, e o meu pai mesmo, está a viver em casa da minha avó, e 
quando vou para casa da minha avó, para estar com o meu pai, às vezes vou falar com 
a minha mãe através do Messenger. (c134 - 6 - AMP - LN - M – B) 

fui passar umas férias 
fui passar umas férias e conheci essa pessoa na realidade e mantive contacto com ela 
(C115 - 9 - AMP - M - LS – B) 

        Com os familiares que estão longe 
Com os familiares que estão longe, às vezes. Como estão longe é para mandar saudades. 
(C103 - 9 - O Frades - F - LN – A) 

porque ele trabalha em Angola 
o meu pai às vezes mandava, porque ele trabalha em Angola, ele vai para lá e nós às 
vezes vamos ao Messenger. (C113 - 4º - Oeiras - M - LS – B) 

      vive na Alemanha 
Tenho uma madrinha que vive na Alemanha, e então para falarmos usamos o Skype, 
com câmara e tudo! (C41 - 6 - G Vasco - M - LS – B) 

a minha tia que está na América 
Skype tenho. (…) É para falar com a minha tia que está na América. (…) Eh… Quando… 
quando tenho saudades da minha tia vou ao Skype (C121 - 6 - AMP - F - LS – B) 

       falo por câmara com ele em inglês 
exemplo tenho lá um colega meu que conheço mesmo, falo por câmara com ele em 
inglês, ele é irlandês neste caso, é um dos meus melhores amigos, falo com ele por 
câmara, ele não me tinha conhecido, porque uma vez ele já tinha vindo a Portugal e viu-
me, reconheceu-me falamos, how was your day, como correu isto, matéria que falaram, 
o que iam ter no natal. (…)começamos a falar virtualmente, ele disse o Messenger e foi 
ai conhecemo-nos que ele já me tinha visto mesmo. (…) Quando ele tinha vindo a 
Portugal em 2007, foi ao pavilhão atlântico, eu fui ver o RAW, foi lá e viu-me e 
reconheceu-me. (C114 - 6 - Perafita - M - LS – C) 

Muitas crianças estabelecem discursivamente dicotomias entre temas e interlocutores 

da comunicação, como a dualidade próximo/distante… 

com os familiares é um bocado mais intimo 
normalmente combinamos saídas com os amigos, ou falamos sobre alguma música, ou 
de rapazes e roupa (…) com os familiares é um bocado mais intimo, é totalmente 
diferente, que estamos com saudades, perguntamos quando é que eles vêm cá a 
Portugal, quando é que nós vamos lá e essas coisas... (c155 - 9 - AMP - F - LN – D) 

Com os de fora, falamos…Com a minha família 
Falo com uns primos meus. Falo com os meus amigos de cá. Falo com os amigos que eu 
tenho, principalmente com os amigos que eu tenho. E falo às vezes com os meus tios que 
eu não costumo ver com tanta frequência. (…) Com os meus amigos falo de coisas, por 
exemplo com os cá do Colégio, do que é que aconteceu no dia... Nós vamos comentando e 
dando as nossas informações, Com os de fora, falamos… porque há pessoas que eu já 
não vejo há tanto tempo... e que falamos sobre o que temos feito e... outras coisas. Com a 
minha família... não é tanto... Por exemplo, são mais eles que perguntam o que é que eu 
estou a fazer, se está tudo bem, quando é que vou, quando é que os vou ver outra vez. 
(C23 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 
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como é que vai a vida deles… (…) Formação, 
emprego. (…) Com os amigos é as coisas do dia-a-dia 

Eu normalmente só falo com aqueles familiares com aqueles que eu não vejo muito, 
porque tenho família noutros países. (…) Então pergunto se está tudo bem, como é que 
vai a vida deles… (…) Formação, emprego. (…) Com os amigos é as coisas do dia-a-dia. 
Assim às vezes para brincar falamos por exemplo de um jogo ou assim. (C118 - 9 - 
Oeiras - M - LN – D) 

…a dualidade por género 

sempre a perguntar de quem é que nós gostamos 
As meninas estão sempre a perguntar de quem é que nós gostamos. E nós dizemos…eu 
digo… digo assim, para que é que tu queres saber disso? Mas estão sempre a insistir. (…) 
Com os rapazes, já falamos de futebol…(…) e desportos. (C22 - 6 - C Moderno - M - LN – 
C) 

as raparigas começam a falar dos problemas delas 
as raparigas começam a falar dos problemas delas. E eu ouço, mais ou menos começo a 
responder, e a dar conselhos. E elas ligam aos teus conselhos? Sim E tu também 
desabafas alguma coisa com elas ou com eles? Não. E quando é com os amigos? Do que é 
que vocês falam? De raparigas. (C99 - 9 - G Vasco - M - LS – A) 

…e a dualidade etária (adultos/crianças) 

já falo de namoradas e isso 
Como é que uma pessoa está… se está bem, é aquela conversa de sempre, mas é só 
quando é com os adultos, com os amigos já falo de namoradas e isso. (c31 - 6 - Nª Sra do 
Rosário - M - LN – D) 

meus amigos e com os meus familiares 
Com os meus amigos e com os meus familiares. (…) Então, raparigas, como é que vai, 
como é que estamos aqui na escola, o que é vamos fazer... não sei o quê... (…) Com os 
familiares é mais aquela conversa de como é que estão as notas, se está tudo bem, 
namoradas... aquela conversa toda. (C26 - 9- C Moderno - M - LS – B) 

Apesar do uso destes programas de comunicação ser essencialmente individual, uma 

das crianças entrevistadas fala do uso das mensagens instantâneas como um momento 

de sociabilidade e partilha com a mãe 

a minha mãe diverte-se muito mesmo 
os meus amigos são um grande motivo de risota dela, os meus amigos, muitos deles têm 
imensa piada e a minha mãe ri-se imenso, fica quase meia hora a rir-se só com o que um 
diz e o outro teve muita piada, a minha mãe diverte-se muito mesmo… A minha tia 
prefere estar deitada na cama do que estar á beira da minha prima com ela no 
Messenger e a rir-se, costumo dizer que a minha mãe parece que tem a minha idade. É 
uma grande pessoa, orgulho-me dela, principalmente é “Barbara não digas isso que te 
vais arrepender”, a minha mãe percebe muito… Não sei porquê ela risse imenso e depois 
diz “agora diz isto que ele vai-se partir a rir…” e depois ele risse, é sempre engraçado. 
São sempre conversas muito úteis e pertinentes que tenho com os meus amigos nas 
conversas. (C139 - 9 - NS Rosário - F - LN – A) 

Os programas de mensagens instantâneas podem também ser usados sem finalidade de 

comunicação efectiva 

email e vou falar com as pessoas para as chatear mais 
Eu sou muito chato no MSN, e quando as pessoas não me respondem, começo a mandar 
muitas mensagens, a escrever letras à sorte e a mandar, e então, quando as pessoas me 
bloqueiam, eu vou com outro nome e com outro email e vou falar com as pessoas para 
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as chatear mais. (…) Sim. Por exemplo, nas aulas, não estou muito atento e tenho 
trabalhos de casa para fazer, e quero saber e eles não me respondem, pego noutro mail 
e vou lá perguntar. (c134 - 6 - AMP - LN - M – B) 

Um dos riscos mais comummente associados aos programas de mensagens 

instantâneas é o de contacto com desconhecidos. Algumas crianças tiveram 

experiências directas 

foi há duas semanas, para aí, este não disse aos meus pais 
Primeiro começou a dizer! “Ah olá!” Por acaso também tenho dois casos, também há 
pouco tempo, houve um que eu eliminei porque apareceu a falar lá meu brasileiro, isto 
foi há duas semanas, para aí, este não disse aos meus pais, começou a falar comigo, 
para ai há duas semanas ou três, começou a falar comigo, olá tudo bem, mas pronto já 
estava a achar um pouco esquisito, estava a achar que era um amigo meu, mas só que 
depois, começava a dizer “jóia” e outras coisas, não sabia porque o meu amigo, pronto, 
temos confiança nele, mas não tanto para me estar a chamar “jóia”, perguntei-lhe, mas 
eu conheço-te? E ele ai não, mas queria te conhecer um pouco melhor, então pronto 
comecei a perceber que devia estar a falar com uma pessoa que não conhecia de lado 
nenhum! Eu disse que ia eliminar e eliminei. (C34 - 6 - C Moderno - F - LS – B) 

outras apenas  conhecimento indirecto, através dos pais ou amigos 

aí fiquei um pouco assustada 
a minha mãe contou-me que às vezes há pessoas que se disfarçam de amigos e eu depois 
aí fiquei um pouco assustada e estive algum tempo sem ir ao Messenger. Por causa 
disso. (C88 - 6 - NS Rosário - F - LS – A) 

Porém, por um lado, ser desconhecido não é equivalente a ser perigoso, muitas vezes 

são contactos efectuados através de intermediários (amigos de amigos) 

mas não é bem nova 
Já arranjei uma amiga nova mas não é bem nova. Era uma amiga minha que eu não 
conhecia e fica amiga dela através da Internet e depois fiquei a conhecê-la melhor 
amiga da minha irmã. (…) Ela dizia-me que era amiga da minha irmã. E eu OK falei 
com ela mas não disse nada sobre (imperceptível). Disse que era amiga da “Chicletes” 
Francisca que era a minha irmã que andou aqui no colégio, que era irmã de um amigo 
meu. E eu depois perguntei à minha irmã Francisca ela disse-me que era verdade e 
depois conhecia melhor. (C144 - 6 - NS Rosário - F - LS – B) 

Olha eu tenho uma pessoa que é de confiança 
às vezes um colega meu: “Olha eu tenho uma pessoa que é de confiança, mas dizem-me é 
de confiança e quer conhecer novas pessoas, queres conhecer e eu digo: “está bem”, Eles 
mandam-me um mail, eu inscrevo, a pessoa aceita e estamos a falar um bocadinho, às 
vezes eu meto uma foto minha no coiso, ele mete uma foto dele e depois já sabemos mais 
ou menos quem é a pessoa. (…) Fiquei a conhecer, a pessoa que me disse que era de 
confiança, eu falo com ela e essa pessoa também fala comigo e depois estamos os 3 
juntos ou os 4, depende se eu me sentir bem, estamos todos juntos, conhecemo-nos 
melhor, mas a amizade é para se construir aos poucos. (C50 - 9 - Perafita - F - LN - LN – 
D) 

sabia mais ou menos quem ele era 
Eu tenho um amigo meu, que o conheci pela internet, eu sabia, ele anda na Escola 
Alfredo da Silva, eu sabia mais ou menos quem ele era, sabia que ele já cá tinha andado 
na escola, adicionei-o e a partir daí é que nos tornámos amigos. Falamos só na internet 
porque nunca combinei nada com ele nem nada. (C7 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

Por outro lado, as crianças desenvolvem várias estratégias de preservação da segurança, 

com maior ou menor grau de restritividade: bloquear inteiramente contactos de 
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desconhecidos, reportar abusos aos serviços de mensagens instantâneas, verificar a 

identidade dos desconhecidos e bloqueá-los a posteriori, permitir o contacto e a 

comunicação e só então bloquear os desconhecidos, etc.  

é porque conheço 
geralmente quando eu adiciono no Messenger, adiciona também automaticamente no 
Hotmail e se eu adiciono no Messenger é porque conheço, nunca me meto a falar com 
pessoas que eu não conheço. (C18 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

apaguei-os, eliminar contacto e apagar 
adicionaram-me no Messenger com um nome micaelmacarion não sei quê 98 eu não 
conhecia, depois uma chamada suzy queen, fui lá falar, tinham fotos por exemplo, de 
góticos assim a arrancar corações, assim coisas muito sangrentas e ele “quem és tu?”, 
começou a falar mal, a dizer palavrões e a mesma coisa com a rapariga, apaguei-os, 
eliminar contacto e apagar, mandei uma mensagem para o MSN corporation, e eles 
disseram que agora só eu posso adicionar pessoas, eu é que adiciono, só isso (C114 - 6 - 
Perafita - M - LS – C) 

se não elimino 
eu posso usar o msn, passo grande parte do tempo no msn, dizem-me é para eu não 
adicionar pessoas que não conheço, por exemplo, aparece-me lá um e-mail, que não 
conheço, ok eu aceito, vejo se conheço e deixo ficar, se não elimino. (…) A regra do msn é 
relativamente a adicionar pessoas que não conheço. Primeiro aceito, porque pode ser 
alguém que conheço, então confirmo sempre. (C7 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

como não sei quem é, não adiciono 
como não sei quem é, não adiciono. (…) Pois, às vezes elimino mesmo, depois fico a 
pensar... Pergunto a um colega se é ele, porque às vezes também são os meus colegas, 
que eu sou dou o endereço a pessoa que conheço. Às vezes a minha prima no Fishland 
adicionou uma pessoa de lá, e eu acho que isso eu não faria. Tanto que não fiz. (…) Sim, 
mas eu não faço isso. (…) Às vezes confirmo com um amigo “Qual é o teu e-mail?”, 
depois eu vou confirmar “Ah então este posso aceitar” ou “Ah este não conheço de lado 
nenhum”, eliminar o convite... (C36 - 6 - C Moderno - M - LS – B) 

Pronto, não falo, bloqueio 
eu pergunto quem é e isso, depois, se vir que não há, não tem interesse. Tipo, se vir que 
são pessoas que parecem ser assim um bocado… (…) meias estúpidas e isso. Pronto, não 
falo, bloqueio. (C138- 9 - Diogo Macedo (AMP) - F - LN – A) 

Eu não aceito porque acho umas autênticas parolas 
Se forem estranhas, rejeito, se forem do Rosário ou de outras escolas aceito. (…) Pessoas 
com aqueles nomes “amigo da tua rapariga que te ama” tipo assim, com bolinhas e 
corações com fotos com as raparigas assim… Não gosto, é mau aspecto e digo não 
obrigada. (…) Exacto, mas também depende das descrições que vem nas fotos tipo 
“amo-te” com “o” grande e “a” pequeno e com tracinho e estrelinha… Mais aqueles 
coisinhos e coraçõezinhos e bolinhas pronto. Eu não aceito porque acho umas autênticas 
parolas e não aceito. Agora se tiver um nome normal, uma pessoa com fotos normais, 
uma pessoa que tipo tire fotos, eu e os meus colegas, eu e a minha família, essas pessoas 
já aceito agora as outras com aquelas letrinhas… (C139 - 9 - NS Rosário - F - LN – A) 

No entanto, algumas revelam alguma ingenuidade ou excesso de confiança face à 

apresentação de si de interlocutores desconhecidos 

As mulheres, tipo de quarenta anos, eu aceito porque são simpáticas e isso 
Os de trinta anos que não costumo aceitar porque me… tipo, se eu tiver a falar com essa 
pessoa como agora estou a falar consigo, se a senhora tipo… me adicionasse no Hi5 
claro que aceitava, mas agora aqueles rapazes de 30 anos que eu nunca vi na vida já me 
assusta… Tipo vêm sempre com conversa e se reparar na televisão quando elas falam, 
quando eles mostram conversas que as raparigas têm com essas pessoas, eles são 
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sempre de 30 anos. As mulheres, tipo de quarenta anos, eu aceito porque são simpáticas 
e isso… Não têm intenções nenhumas, agora os homens tenho mais medo. (C139 - 9 - NS 
Rosário - F - LN – A) 

 
2.3.3 Pluralidade de modos de comunicação pela internet 

A comunicação pela internet não é geralmente feita em regime de exclusividade (email 

ou mensagens instantâneas), mas sim de complementaridade. Por um lado, há uma 

forte permeabilidade entre estas duas vias: é preciso ter endereço de email para ter 

acesso aos programas de mensagens instantâneas (e a redes sociais): 

Quando ligo o Messenger, aparece uma cartinha e diz lá o total de e-mails que eu tenho 
(c132 - 4 - AMP - F - LN – C) 

Muitas crianças distinguem os usos que fazem destes modos de comunicação: o email 

serve para certos fins ou destinatários e as mensagens instantâneas para outros 

normalmente as mensagens mais rápidas são pelo MSN ou chat, depois as mensagens 
mais detalhadas ou convite para uma festa qualquer é por email (C65 - 9 - C Moderno - 
F - LS – B) 

As vezes quando uma pessoa não está online, no messenger, tenho que dizer uma coisa 
urgente, um trabalho, às vezes mando por email (C34 - 6 - C Moderno - F - LS – B) 
Com o meu primo é mais ou menos no chat, as minhas outras amigas, mesmo assim 
amigas da escola, enviamos [emails]. (c70 - 4 - Oeiras - F - LS – B) 

às vezes quando estão offline [dos programas de mensagens instantâneas] mando 
[emails]! (…) A resposta ao que elas perguntaram! (C14 - 6 - Barreiro - LN – D) 

eu tenho amigos que não têm Messenger, só têm gmail, falo com eles só por mensagens. 
Eles começam e pois falamos vários dias, porque eu mando uma mensagem mas, por 
exemplo, se ele não for lá, ele só me responde no outro dia. Estamos sempre a falar na 
mesma coisa mas durante vários dias. (C21 - 6 - C Moderno - F - LS – B) 

No Hotmail é para ver se tenho mensagens novas da minha avó ou da minha mãe e no 
MSN é para falar. (C74 - 6 - Oeiras - F - LS – B) 

emails não, falamos mais por mensagens, por Messenger, é mais assim, agora por 
email não, a gente acha que demora mais tempo a enviar… (50 - 9 - Perafita - F - LN - 
LN – D) 

Professores, até nem tenho nenhum contacto [de mensagens instantâneas] ou melhor o 
contacto que eu tenho… nem tenho o contacto pessoal deles do Hotmail, o contacto que 
eu tenho é do mail criado cá no colégio, que é o nome do professor @ nome do colégio, 
por isso nós não falamos, quando há algum assunto a tratar é por mail. (C56 - 9 - NS 
Rosário - M - LS – A) 

não vou enviar emails porque a resposta não é tão imediata, enquanto que se abrir uma 
conversa com uma pessoa estou lá a falar é mais fácil, envio emails mas é para enviar 
ficheiros mas é muito raro, por exemplo quero enviar um email a um colega meu, envio 
o trabalho pelo email (C115 - 9 - AMP - M - LS – B) 
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Por outro lado, a comunicação online concorre ou articula-se com meios mais 

tradicionais, como o telefone 

tenho nº de telefone, mas por telefone não é tão fácil, porque primeiro porque paga-se e 
depois é mais simples na Net (C115 - 9 - AMP - M - LS – B) 

Ultimamente utilizo mais o telemóvel, sms, mas enquanto não tinha utilizava, 
basicamente, para falar sobre tudo, sobre as aulas, às vezes sobre o quê que fizeram no 
fim-de-semana. (C24 - 9 - C Moderno - F - LS – C) 

Por exemplo assim uma coisa rápida que queiramos perguntar, para não estar a usar 
telemóvel, assim como temos internet, vamos aproveitar, vamos ao Messenger, para 
não pegar no telemóvel ou então para entrar lá só para ver mesmo quem está e se 
estiver assim uma pessoa que nos apetece falar ou que a pessoa venha falar connosco, 
depois começamos a falar como se estivéssemos a mandar… (C55 - 9 - NS Rosário - F - 
LS – A) 

ou mesmo as conversas face-a-face 

Através de uma conversa uma pessoa acaba por saber mais do que fisicamente, porque 
às vezes fisicamente é mais aquelas palhaçadas, a brincadeira, enquanto que na 
internet é mesmo falar, falar. (C7 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

por vezes alguns assuntos são mais facilmente falados, por exemplo pessoas que por 
vezes estão chateadas acabam por falar na mesma no Messenger e acabam por resolver 
as coisas no Messenger e no dia seguinte já está tudo bem, apesar de que não é a mesma 
coisa, não é? (…) eu acho que isso não é o mais correcto, acho que as pessoas deviam 
falar mesmo, pessoalmente, cara a cara, mas o Messenger facilita muito as coisas, nós 
como dizemos as coisas, as pessoas lêem, só que nós no fundo não as dizemos mesmo, só 
escrevemos. (C56 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

Uma outra via de comunicação online que já foi muito popular (e que despertou um 

acentuado pânico social, pela forte permeabilidade ao contacto com desconhecidos), 

são os chat-rooms, mas já poucas crianças os usam: 

O Messenger é para comunicar com os meus amigos, (…) O Mirc é para ter, para enviar 
os serviços de IP para poder jogar, (…) Exacto, o Mirc é, aquilo tem vários servidores, o 
servidor de chat, o servidor de jogos, e pronto, eu estou no Corpnet que é do Mirc, o 
Corpnet que é por causa do jogo, o canal do (imperceptível) que é o canal onde tenho 
esses ip’s e pronto (C143 - 9 - AMP - M - LN – C) 

Só às vezes aparece chats. (…) Ah… começam, tu entras para um site, e depois tá lá 
escrito convidado, que é para meteres conversa com outras pessoas. (…) Ah… não. 
Pessoas que entram naquele site para tirarem dúvidas, e isso. (…) [não falo] Porque… eu 
não gosto… eu não gosto de falar com pessoas desconhecidas. (C12 - 6 - Barreiro - f - LN 
– D) 

há um chat que é onde eu vou de vez em quando e dizem só para eu ter cuidado, para 
não fornecer informações nenhumas, nem telefone nem morada nem nada, desde que dê 
só bocadinhos e não dê para perceber onde é que eu vivo quem é que sou (C65 - 9 - C 
Moderno - F - LS – B) 

 

 

 

 



 

 173 

2.4 Representações da internet 

2.4.1 Representações positivas 

As representações positivas da internet são claramente dominantes entre as 

crianças. Na maior parte dos casos estão associadas a uma visão utilitária da internet, 

salientando o seu interesse como ferramenta de pesquisa, de comunicação ou de 

entretenimento. 

A caracterização da internet como instrumento de aprendizagem e acesso a 

informação por meio de pesquisa é muito frequente e transversal, não apresentando 

diferenças relevantes por sexo, idade ou classe social.  

aprende muitas coisas 
Porque a gente aprende muitas coisas, aprendemos a mexer nos computadores. (…) 
descobrimos coisas melhores, a escrever melhor, às vezes também vou ver os textos. (C2 
- 4 - Barreiro - M - LN – D) 

as várias pesquisas 
É importante para fazer as várias pesquisas, para pesquisar coisas que não sei (C27 - 4 
- Perafita - F - LN – C) 

pesquisar coisas 
Porque posso pesquisar coisas e aprender. (C28 - 4 - Perafita - F - LC – C) 

Se tenho uma dúvida 
É [importante]. (…) Ajuda-me… Se tenho uma dúvida para um trabalho de casa às 
vezes, vou à internet (C112 - 4º - NS Rosário - M - LS – B) 

clicamos aqui, ficamos logo com 
informação 

Um bocado [importante], que é para nos mantermos informados, eu gosto também, 
porque tirando as coisas más, também há consequência. Acho que sim, é para nos 
mantermos informados, clicamos aqui, ficamos logo com informação. (…) Gosto, porque 
gosto de fazer pesquisa e descobrir coisas. (C13 - 6 - Barreiro - F - LN - D) 

fonte de informação 
é uma fonte de informação, é como a televisão é quase indispensável. (C54 - 6 - NS 
Rosário - M - LS – A) 

 
aprendo coisas novas 

primeiro ocupo muito tempo livre na internet. E sempre, às vezes aprendo coisas novas 
na internet. Não estou a fazer nada e pesquiso qualquer coisa e... No outro dia, na aula 
de Físico-química, estamos falar sobre anti-matéria e buracos negros. Fui pesquisar 
sobre isso e aprendi mais coisas... (…) [Gosto] Para isso, para aprender coisas novas 
(C26 - 9- C Moderno - M - LS – B) 

muita informação sobre tudo 
porque é uma coisa muito versátil e tem muita informação sobre tudo, não é só para a 
escola, tem uma coisa que eu não souber, uma coisa que tem interesse está lá na 
internet. (…) no sentido que dá para usar para quase tudo (C65 - 9 - C Moderno - F - LS 
– B) 

Neste sentido, a internet é recorrentemente contraposta aos livros e às bibliotecas, em 

desfavor destes últimos, sobretudo por razões de facilidade de uso, poupança de tempo, 

acessibilidade, quantidade de informação disponível, actualidade ou mesmo gosto: 
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não encontramos às vezes nos livros 
quando nós temos dúvidas, e não encontramos às vezes nos livros, nem noutros sítios, 
nós podemos ir consultar a internet (C1 - 4º - Barreiro - F - LN – D) 

Livros claro que dá mais trabalho  
se não houvesse Internet não morria ninguém...pois, quer dizer, dá...claro que dá mais 
trabalho, a professora diz, podem pesquisar na Net. Livros claro que dá mais trabalho 
em ir pesquisar aos livros do que escrever só, romanos...www.romanos.pt, pesquisar... 
está lá tudo, dá mais jeito, dá menos trabalho. (…) Sim às vezes [gosto]. (…) se não usar 
como eu usei a Internet talvez tenha que ir á enorme estante que o meu pai tem... (…) E 
pesquisar em livros. (c83 - 4 - C Moderno - F - LS – B) 

não me apetece ir a bibliotecas 
É importante, porque, quando os professores pedem para fazermos trabalhos, eu não 
consulto muito os livros, porque, às vezes não me apetece ir a bibliotecas, nem tem 
muitos livros sobre o assunto e então vou à internet para me esclarecer! (C5 - 6 - 
Barreiro - M - LN – C) 

porque eu não gosto muito de ler 
Gosto de ir lá saber outras coisas estar a par das novidades, saber mais de cultura 
geral, porque eu não gosto muito de ler então a partir da internet, não gosto de ler 
livros (C45 - 6 - O Frades - F - LN – A) 

sem internet não podia pesquisar 
Se eu vivesse sem internet não podia pesquisar, tinha de pesquisar pelos livros, o que me 
chateia muito (risos), tinha que estudar pelos livros, o que não me concentro (C88 - 6 - 
NS Rosário - F - LS – A) 

se calhar não há nos livros 
Não conhecíamos tanta coisa. Há coisas na internet que se calhar não há nos livros. 
Digo eu, não sei… Não conheço todos os livros… (C101 - 6 - O Frades - M - LN – C) 

não tenho tempo para ir às bibliotecas 
Eu acho que é importante porque as… Eu não tenho tempo para ir às bibliotecas… Eu 
gosto de ler mas não sou muito daquelas pessoas de estar agarrada aos livros, por 
exemplo a enciclopédias enormes a procurar. (…) Sim. Como vou à internet eu… eu, por 
exemplo, eu vou a um site… nisto do Phil Colins … eu cheguei a ir procurar cinco coisas 
na net para fazer o texto todo. (…) No Google… no Google. E além dessas cinco coisas 
ainda ia lá àqueles coisos dos sites ver outros… prontos… (C127 - 6 - GILCO -F - LN – C) 

os livros, têm sempre o seu preço 
É importante porque geralmente os livros… eu penso assim… é importante, porque, eu 
os livros, têm sempre o seu preço e geralmente, não tenho uma biblioteca enorme em 
casa, portanto, se precisar de alguma coisa posso não encontrar em livros e, então, se 
quiser aprofundar mais algum tema, a internet ajuda imenso! (C18 - 9 - Barreiro - F - 
LN – D) 

Num livro demora muito mais 
sem ser na Internet dificulta-nos o nosso trabalho. Num livro demora muito mais 
tempo. E assim com a Internet temos as coisas mais facilitadas (C51 - 9 - Perafita - M - 
LN – C) 

era mais biblioteca, livros, um 
bocadinho mais aborrecido 

se a gente não tivesse internet não realizava trabalhos com tanta qualidade, era mais 
biblioteca, livros, um bocadinho mais aborrecido, talvez, não há tanta informação, não 
há imagens para tornar o trabalho mais atractivo, etc. (…) nos trabalhos não é tão... 
não é preciso tanto desempenho, como fazer uma pesquisa em enciclopédias, resumir 
muito, passar sempre a caneta, e a internet é mais simples, copiamos o texto original, 
passamos, por exemplo, para um powerpoint, eliminamos partes que não queremos, 
trocamos palavras, resumimos, eliminamos partes, já está, e temos um texto, por 
exemplo. (C92 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 
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vai soar um bocado preguiçoso 
se calhar vai soar um bocado preguiçoso, é uma maneira de facilitar a nossa pesquisa e 
não ter que ir abrir uma enciclopédia e estar ali à procura, basta pormos o que 
quisermos e nos espaços de um click de botão temos o que queremos. (C93 - 9 - NS 
Rosário - M - LS – A) 

livros nem sequer estão actualizados 
Porque às vezes os livros nem sequer estão actualizados. Na internet também e alguns 
sites não são actuais, mas estão regularmente mais actualizados. (C103 - 9 - O Frades - 
F - LN – A) 

Outras crianças destacam as potencialidades da internet como ferramenta de 

sociabilidade, facilitando o contacto tanto com amigos geograficamente próximos 

como distantes. Este tema surge com um pouco mais frequência no discurso das 

raparigas e das crianças mais velhas 

Quando estamos sozinhos 
Quando estamos sozinhos, podemos comunicar com pessoas e falar com elas sobre o que 
se anda a passar, ou se está bem ou se… (c132 - 4 - AMP - F - LN – C) 

pode-se comunicar 
Porque posso pesquisar, pode-se comunicar. Por exemplo quando se está doente pode-se 
estar em contacto com a professora e já não perdemos as aulas. (C148 - 4º - AMP - M - 
LN – C) 

posso conviver 
Depois também posso conviver com os meus amigos que tão muito longe. Por exemplo 
aos sábados e domingos. Sábados nem tanto mas mais domingos. Colegas meus, eu 
quero falar com eles sobre a escola e eles estão muito longe, muito, muito, não vivem em 
Perafita, alguns ou assim. Eu nem sei onde é que é a casa dele. Contacto-os, dá para 
contactar. (C59 - 6 - Perafita - M - - LN – D) 

eu não conhecia os amigos que tenho 
Se não houvesse internet, eu não conhecia os amigos que tenho. (…) ingleses, irlandeses, 
portugueses, espanhóis. (C114 - 6 - Perafita - M - LS – C) 

é uma forma fácil de comunicar com antigos amigos 
é uma forma fácil de comunicar com antigos amigos, com pessoas que eu não vejo há 
muito tempo, etc. com o hi5, facebook, o messenger. (C78 - 6 - Oeiras - M - LS – B) 

posso falar com amigos meus 
Gosto de usar a internet porque posso falar com amigos meus com que raramente estou 
ou nunca estou. Por exemplo, conheci uma rapariga que é a minha melhor amiga, que é 
neta de uma amiga da minha avó e ela mora em Carcavelos, é muito raro estarmos 
juntas, então falo com ela principalmente pela internet. (C7 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

costumo conhecer pessoas na internet 
É, é importante. (…) Porque... para já eu conheço, pronto, costumo conhecer pessoas na 
internet, até agora só conheci uma rapariga mas... depois porque há muitas maneiras 
de socializar com as pessoas que estão mais longe, que são da nossa família e para falar 
com os amigos, por exemplo, temos uma dúvida sobre um trabalho de casa, vamos à 
internet e perguntamos qual é o trabalho de casa. É importante por causa disso. (C15 - 9 
- Barreiro - F - LN – D) 

Porque falo com os meus amigos 
É [importante], fogo! (…) Porque falo com os meus amigos… (…) Porque… Conheço 
novas pessoas, que depois podem tornar-se importantes, ah… Há familiares… A minha 
família quase toda é do Brasil, então vejo pelo… Aquela coisa de ver na câmara, não é 
no MSN… (…) No outro… Skype. (…) Ah… E pronto esse tipo de coisas. (…) Gosto. (…) 
Porque gosto (risos) … (C80 - 9 - Oeiras - F - LS – B) 
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para ter conversações 
para ter conversações… para contactar com as pessoas, com os meus amigos, que nem 
sempre posso estar com eles… (…) Gosto. (…) É contactar com as pessoas. (C96 - 9 - G 
Vasco - F - LS – B) 

Neste sentido, algumas crianças entrevistadas contrapõem a internet ao telefone, mais 

uma vez em favor da primeira 

por telemóvel paga-se e isso 
É mais para estar a falar com os meus amigos tanto que, por exemplo, por telemóvel 
paga-se e isso… Na Internet já se pode falar mais com os colegas. (C51 - 9 - Perafita - M - 
LN – C) 

o telemóvel é caro 
a internet é muito mais fácil. Para comunicar eu não conseguiria, por exemplo, para o 
Brasil só iria comunicar menos vezes porque o telemóvel é caro, assim é uma maneira 
que consigo comunicar com eles (C43 - 9 - G Vasco - M - LN – C) 

Assim é de borla 
já faz parte do meu dia-a-dia e… deixa-me falar com outras pessoas. (…) Tenho 
[telemóvel], mas praticamente as pessoas que eu tenho lá são 93 e eu sou 91. (…) E se eu 
mandar para outras redes pago mais. (…) Assim é de borla. (…) [Gosto] Porque é 
engraçado, eu gosto de jogar e para jogar na internet preciso de estar numa ligação 
online. É isso. Como gosto de jogar… Também gosto de falar no MSN… E essas coisas. 
(C62 - 9 - Perafita - M - LN – D) 

o telemóvel, gasta-se dinheiro 
[É importante] porque sem internet a gente não podia comunicar... (…) Podiam usar um 
telemóvel, mas lá está, o telemóvel, gasta-se dinheiro, a Internet paga-se ao fim do mês, 
mas se a gente fosse a comparar o que a gente gasta no Messenger, se pagasse em 
SMS... (…) É barato, joga-se, tem a parte do divertimento, a informação, o 
conhecimento. (C129 - 9 - AMP - M - LN – C) 

Em terceiro lugar, as crianças salientam o papel da internet como instrumento de 

entretenimento e diversão, por vezes como panaceia para o aborrecimento ou a 

tristeza 

coisas giras, engraçadas 
Porque tem lá coisas giras, engraçadas e tem lá também sites muito divertidos. (C53 - 4 
- NS Rosário - F - LN – A) 

para me divertir 
Também acho que é muito importante para me divertir. Eu às vezes estou triste e vou 
para a internet e fico logo contente. (…) Há jogos divertidos e eu, prontos, gosto… (C111 - 
4 - O Frades - F - LN – A) 

Se não houvesse a internet não havia nada para fazer em casa 
Se não houvesse a internet não havia nada para fazer em casa, não havia jogos, não 
havia jogos (…) Não se podia comunicar com os amigos que estão longe  (C4 - 6 - 
Barreiro - M - LS – D) 

 
para ir ter quando não tenho nada para fazer 

Para jogar para ir ter quando não tenho nada para fazer e (incompreensível) em minha 
casa e isso… E para conhecer músicas novas e ver episódios que não vi de uma série 
(C58 - 6 - Perafita - F - LN – D) 
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é divertida 
acho que a internet é divertida, divertimo-nos lá com várias pessoas... hum… quando 
estamos tristes às vezes ouvimos música…  (C84 - 6 - Perafita - F - LN – D) 

maneira de eu me divertir. De eu me ocupar 
Porque é uma maneira de eu me divertir. De eu me ocupar... (…) Gosto. (…) Porque 
posso me distrair, posso ver coisas...algumas coisas podem me chamar a atenção! Posso 
me interessar... pronto! (C91 - 9 - NS Rosário - F - LS – B) 

tenho acesso aos jogos que quero 
Já me habituei a estar lá, a jogar online e a falar com os meus colegas por lá... (…) 
Gosto. (…) Porque tenho acesso aos jogos que quero, e consigo tirar tudo o que quero por 
lá. (C99 - 9 - G Vasco - M - LS – A) 

se estamos aborrecidos com alguma coisa mudamos logo para outra 
eu acho que é importante porque antes nós ocupávamos os nossos tempos livres e 
aborrecíamo-nos um bocado com o que estávamos a fazer e agora temos a internet e se 
estamos aborrecidos com alguma coisa mudamos logo para outra (c155 - 9 - AMP - F - 
LN – D) 

O Hi5 é mais viciante, digamos que a escola 
Às vezes não temos culpa, não é…? O Hi5 é mais viciante, digamos que a escola…Claro 
que a escola também, é muito útil, muito mais útil do que mil computadores não é…? 
(…)  Sim mas de vez em quando a preguiça consegue vencer-nos e nós, computadores 
logo, é onde me refugio, a minha alegria é o computador, acabou. É o meu bebé. (C139 - 
9 - NS Rosário - F - LN – A) 

Para grande parte das crianças, a importância da internet é atribuída à pluralidade de 

actividades que permite realizar 

não posso sair de casa falo com eles  
Porque é onde eu tenho amigos e quando eu não posso sair de casa falo com eles. (…) E 
por causa dos jogos. (…) Gosto. (…) Porque é uma coisa que, se calhar eu posso precisar 
de informações, como posso não ter informações ali ao perto posso ir à internet. (C3 - 4 - 
Barreiro - M - LN – D) 

trabalhos da escola, para jogar, para me entreter 
Não sei, é importante para fazer trabalhos da escola, para jogar, para me entreter, 
falar com amigos (C8 - 4 - Barreiro - F - LN – C) 

fazer muitas coisas 
É [importante] (…) Porque eu na Internet posso fazer muitas coisas. Posso jogar e posso 
aprender coisas. (…) Gosto. (…) [porque] Tem jogos, tem coisas para explorar, tem 
pesquisas... às vezes vou à Internet para passar mesmo os tempos livres. (C42 - 4 - G 
Vasco - F - LN – C) 

Descobre-se novas coisas 
É, sim [é importante]. (…) Porque se pode jogar, às vezes, porque pesquisamos sobre as 
coisas, tens fotografias, sobre alguns tempos antigos. Descobre-se novas coisas. (…) 
Gosto. (C122 - 4 - AMP - M - LN) 

Por causa para fazer os trabalhos, para jogar também tenho de me divertir um 
bocadinho não é? Falar com as minhas amigas também. (…) Gosto. (C11 - 6 - Barreiro - 
F - LS – B) 

É [importante]. (…) Porque consigo ter informações sobre tudo, consigo ouvir música… 
(…) Porque… dá para fazer tudo. É assim um sítio onde se pode fazer mesmo… (C82 - 9 - 
Oeiras - F - LN – B) 

No discurso das crianças mais velhas emergem ainda alguns outros temas, como a 

função de descoberta e surpresa da internet 
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Que nem sabia que existia 
Eu gosto. Eu gosto de saber novas coisas, de vez em quando vou à net, ponho lá 
qualquer coisa... por exemplo, no outro dia pus a música da Amália Hoje e vi lá no 
Youtube o videoclip ... Que nem sabia que existia! (C41 - 6 - G Vasco - M - LS – B) 

e é giro estar ali a ver 
quando vou a internet, costumo ir ver imagens e normalmente vejo mais sobre animais, 
ou cantoras e eu gosto porque, há animais que são novos para mim e é giro estar ali a 
ver, não sei bem explicar. (C35 - 6 - C Moderno - F - LS – B) 

todos os dias há uma coisa nova 
eu acho que todos os dias há uma coisa nova para mostrar na internet e acho que isso é 
importante para os jovens hoje em dia (C60 - 9 - Perafita - F - LN – D) 

a internet como um espaço de liberdade 

é uma forma de eu poder libertar, de poder fazer 
É [importante]. (…) Porque é uma forma de eu poder libertar, de poder fazer, é aquele 
tempo em que nós podemos fazer o que quisermos. Pelo menos eu, quando estou em 
casa, posso fazer o que eu quiser. Naquele espacinho de tempo, quando é de pesquisa 
livre. (C23 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 

é super livre 
[É importante] Porque é super livre, porque dá para falar com as outras pessoas, e 
também, porque aprendo imensa coisa e também para me divertir! (C66 - 9 - C 
Moderno - M - LS – B) 

a internet como um meio de acesso ao “mundo” 

partilhar coisas com o mundo 
Muito….muito importante mesmo (…) Então ver… partilhar coisas com o mundo…ou o 
mundo partilhar coisas comigo(…) mas é mais ou menos isso….é …(pausa) ajuda 
muito…a internet ajuda muito… (…) E é….e é interessante (C110 - 9 - Oeiras - M - LS – B) 

e nós podemos aceder a milhares de coisas 
E acho que tem muita informação e nós podemos aceder a milhares de coisas, não só 
sobre o nosso país mas também sobre todo o mundo. (C23 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 

e a internet como um hábito, uma parte integrante (por vezes já indispensável) da vida 

quotidiana 

ela é uma parte da minha vida 
eu acho que neste momento não… não conseguia viver sem ela porque ela é uma parte 
da minha vida. (…) Conseguia viver mas… não era a mesma coisa. (C118 - 9 - Oeiras - M 
- LN – D) 

é como a zon 
Sem ela, não podia fazer o que faço hoje, é como a zon, se eu não tivesse a zon não era a 
mesma coisa (C92 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

 
um hábito que a gente vai criando 

É um hábito que a gente vai criando, não é, desde o início comecei a explorar aquilo, 
porque todos os dias na internet a gente pode ver coisas novas... (C129 - 9 - AMP - M - 
LN – C) 

 

2.4.2 Representações negativas 

Quando se interpela as crianças sobre a importância da internet são muito mais raras 
as referências a aspectos negativos. 
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Algumas crianças revelam desinteresse pela internet 

simplesmente não me interesso 
eu não sei explicar, quer dizer, eu acho que é útil para nós sabermos, mas eu 
simplesmente não dependo da internet, não sei bem porquê, quando lá vou basta-me 
pesquisar o que quero encontrar e depois vou-me embora, eu não fico lá, mas não sei 
porquê, simplesmente não me interesso e pronto (…) exacto, gosto mais de fazer outras 
coisas (C64 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 

É chato e repetitivo 
gosto mais de ler, ouvir música, estar a ver TV ou cozinhar com a minha mãe. [A 
internet] É chato e repetitivo. (c158 - 6 - AMP - F - LN – A) 

Eu não passo assim lá muito tempo 
Não é importante. (…) Eu não passo assim lá muito tempo, é importante quando preciso 
de fazer trabalhos para a escola, isso é. Mas não é assim uma coisa. Eu não tinha 
Internet, só tivemos há pouco tempo, porque lá em casa ninguém vai assim muito. (C128 
- 9 - AMP - F - LN – A) 

está sempre a viver para o computador 
Para certos aspectos sim, por exemplo para fazer trabalhos, às vezes até para uma 
pessoa descontrair um bocado é bom, mas por outro lado não porque uma pessoa pode 
ficar agarrada ao computador e nunca mais querer saber de nada, está sempre a viver 
para o computador. (C50 - 9 - Perafita - F - LN - LN – D) 

contrapondo-lhe mais uma vez os livros, mas agora em sentido contrário 

Os livros 
[Gosto mais] Os livros (…) Porque gosto muito de ler (C1 - 4º - Barreiro - F - LN – D) 

eu adoro ler 
São os livros, eu adoro ler, a minha mochila é quase toda livros. (…) Quando não tenho 
nada para fazer vou lá pego num livro e vou-me sentar a ler. (c71 - 4 - Oeiras - F - LN – 
B)  

eu gosto muito de ler livros 
A ler livros, eu gosto muito de ler livros. (…) A minha mãe até há pouco tempo me 
comprou uma luz em cima da cama e eu fiquei toda contente porque à noite posso 
começar a ler. (c72 - 4 - Oeiras - F - LS – B) 

uso mais os livros   
uso mais os livros  (…) Às vezes gosto muito de ler (…) À tarde não me apetece jogar 
computador, fico deitado na cama a ler os livros (C4 - 6 - Barreiro - M - LS – D) 

podemos pesquisar em livros 
em vez de irmos à internet pesquisar, podemos pesquisar em livros, os livros são mais 
seguros, não temos sites desconhecidos. (c94 - 6 - G Vasco - F - LN – C) 

A internet foge imenso ao assunto e começa a 
fazer coisas que não tem nada a ver 

nem sequer gosto muito de a usar. (…) Se por acaso tivesse uma biblioteca perto de casa, 
perto mesmo perto, provavelmente preferia isso a um computador. (…) A internet foge 
imenso ao assunto e começa a fazer coisas que não tem nada a ver. (…) Se as pessoas, 
por exemplo, se habituarem a ir ao google, pôr palavras e aparecerem o que eles 
precisam se saber, no segundo em que não possam fazer isso espalham-se. (…) Não 
sabem procurar de outras formas, trabalhos que não recorram à internet e também se 
recorrerem a livros, eles normalmente têm que ler mais do que um livro e ficam com 
mais sabedoria. (C25 - 9 - C Moderno - M - LS – B) 
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ou a televisão 

As 3 coisas que eu mais gosto é da televisão, dos livros e da internet ou computador, 
também tem jogos. (…) Porque... não sei porquê, mas acho que gosto mais de ver 
[televisão] porque normalmente os meus pais só vêm à noite e então eu gosto muito de 
ver. (c70 - 4 - Oeiras - F - LS – B) 

A televisão! (…) Porque não tem, assim, de fazer grandes ligações! O computador tem de 
esperar, meter a palavra passe e isso tudo (…)  Os livros, também gosto muito de ler, só 
que eu uso mais televisão e, a televisão, é mais fácil de usar!! (C5 - 6 - Barreiro - M - LN 
– C) 

às vezes a internet uso tantas vezes que já nem sei o que é que hei-de fazer e na televisão 
há sempre mais canais interessantes (C81 - 9 - Oeiras - F - LS – A) 

Outras crianças mostram desconfiança face à informação disponível na internet 

não ajudou muito uma amiga minha 
houve uma vez que não ajudou muito uma amiga minha que ela foi pesquisar sobre 
Mozart, então apareceu lá que ele tinha sido assassinado por inimigos, então apareceu 
lá isso, então ela trouxe para a escola esse trabalho, então a professora disse que não ele 
morreu com uma doença, pronto. (C35 - 6 - C Moderno - F - LS – B) 

não é completamente fiável 
quando eu estou à procura, quanto mais específica for a coisa que eu procuro, mais 
tempo eu fico ali à procura daquilo. (…) E depois não é completamente fiável. (…) A 
informação da internet pode estar ao contrário, não ser o que as pessoas querem. (C25 - 
9 - C Moderno - M - LS – B) 

Outras ainda salientam os riscos associados à internet, nomeadamente os vírus e 

problemas informáticos 

[Gosto] Mais ou menos, por causa dos vírus e isso e tudo. (…) Por outro lado, estou de lá, 
se não existisse os vírus estava lá sempre. (C40 - 6 - G Vasco - M - LN - D) 

o contacto com desconhecidos 

fico aflito 
Tipo, aquilo do hi5. (…) É um bocado aborrecido. (…) Porque tem essas coisas, e eu não 
gosto muito, fico aflito. (…) Por eles podem saber onde é que eu estou e podem vir. (c29 
- 4 - Nª Sra Rosário - M - LS – A) 

há perigo e problemas que podem acontecer 
por outro lado, logo que começou a net começaram a inventar jogos e redes sociais, 
onde há perigo e problemas que podem acontecer. (…) Problemas de alguém enganar 
alguém, mudar o nome, dizer que é mulher e depois marcar encontro e ser raptados.... 
(C41 - 6 - G Vasco - M - LS – B) 

e ainda os perigos para a saúde 

por causa dos meus olhos 
Às vezes eu não posso estar muito tempo por causa dos meus olhos. (…) Começam a 
ficar muito vermelhos. Porque eu tenho problemas nos olhos. (C42 - 4 - G Vasco - F - LN 
– C) 

os olhos a arder 
se eu ficar muito tempo no computador fico com os olhos a arder. (c31 - 6 - Nª Sra do 
Rosário - M - LN – D) 
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Por causa dos óculos, afecta a visão 
mas também pode prejudicar. (…) É. No meu caso não posso ficar muito tempo a olhar 
para o ecrã. Por causa dos óculos, afecta a visão. E uma pessoa pode ficar também 
viciada e com os olhos vermelhos…que já dei conta. (C98 - 9 - G Vasco - M - LS – B) 

 
2.4.3 Nativos digitais e imigrantes digitais 

Vários autores têm salientado que o uso intensivo e precoce das novas tecnologias deu 

azo ao surgimento de uma geração de crianças e jovens que é substancialmente 

diferente das precedentes, cunhando expressões como “Net Generation” (Tapscott, 

1996) ou “Nativos Digitais”, por oposição aos “Imigrantes digitais” (Prensky, 2001). 

Porém, D. Buckingham (2002: 77) considera estas caracterizações como “utopias 

visionárias”, baseadas em construções mitológicas da infância e da tecnologia, muito 

usadas pelas empresas para publicitarem e venderem computadores. Estas noções 

parecem ter-se expandido fora da esfera académica, influindo sobre as representações 

sociais do uso da internet pelas crianças. 

Em resposta à questão sobre quem sabe mais de internet, se os adultos ou a crianças, as 

opiniões dividem-se. 

Para muitas crianças, são os jovens que são peritos em lidar com a internet. Atribuem 

este facto não só a uma questão geracional, nomeadamente a familiaridade que advém 

do contacto precoce com esta tecnologia, 

 
Agora há mais tecnologia  

Como antigamente não havia…Agora há mais tecnologia… havia televisão, 
computadores mas daqueles que era só de escrever. (…) Agora há mais tecnologia. (C37 
- 4 - Perafita - M - LN – C) 

Os jovens aprendem mais rápido 
os meus pais não tinham computador e nós agora temos. Os jovens aprendem mais 
rápido. (C145 - 6 - AMP - F - LN – C) 

pais já viviam, não é noutro tempo 
Há algumas crianças que começam a aprender, começam a jogar, começam a aprender, 
às vezes até mesmo por chats “Ah como é que se faz aquilo?” e eles “Ah faz-se assim tal, 
tal, tal...”. E às vezes começam a aprender com os colegas e acho que é assim, às vezes 
começam a perceber mais do que os pais. Os pais já viviam, não é noutro tempo, mas no 
tempo em que ainda não era muito uso os computadores. E eles sabem mais. (C36 - 6 - C 
Moderno - M - LS – B) 

os mais velhos começam a ficar mais desactualizados 
acho que como o mundo vem evoluindo, os mais velhos começam a ficar mais 
desactualizados enquanto que os mais novos começam a aprender mais coisas. (…) E 
somos nós que ensinamos aos pais sobre coisas. (C63 - 6 - C Moderno - M - LS – B) 

nós nascemos e surgiu a internet 
Concordo, porque a internet surgiu na nossa época, nós nascemos e surgiu a internet, 
então ao longo do nosso crescimento tivémos que lidar com a internet, enquanto as 
outras pessoas não, as pessoas nasceram numa época que não havia internet, só 
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passado 30, 40 anos, depende das pessoas, é que souberam que existia internet e 
começaram a trabalhar com a internet, é desde pequenino que se torce o pepino. (C92 - 
9 - NS Rosário - M - LS – A) 

já surgiu tarde demais para a geração deles 
acho que a internet já surgiu tarde demais para a geração deles e é uma coisa que se 
calhar está muito mais presente na nossa geração, que agora nós crianças já sabemos 
utilizar programas que agora são utilizados em profissões, mas que nós, desde crianças, 
já somos habituados a mexer com eles e então depois já temos alguma facilidade em 
relação aos nossos pais e essa geração. (C93 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

já estamos muito mais habituados 
acho que sim, porque nesta geração, já estamos muito mais habituados, nascemos já 
praticamente com contacto com a tecnologia, e então é normal que nós… (C128 - 9 - 
AMP - F - LN – A) 

mas também a factores como a disponibilidade de tempo 

as crianças estão mais tempo no computador 
as crianças estão mais tempo no computador e os adultos nem ligam. (…) Tem mais 
dificuldade a aprender as coisas por Internet. (C28 - 4 - Perafita - F - LC – C) 

os adultos, não é?, estão mais interessados na vida deles 
os adultos, não é?, estão mais interessados na vida deles, por exemplos, na alimentação 
para os filhos, depois arrumar a casa, trabalhar, fazer as coisas que os adultos fazem… 
(…) As crianças só têm que se preocupar, não é?, quase só com a escola, não é?, e depois 
quando não têm escola, estudam um bocadinho e depois pedem aos pais para ir ao 
computador, ou então há pessoas que os pais deixam eles ir sem autorização, não é? (…) 
E eles vão para lá, não é?, e prontos, têm mais tempo para estar no computador (…) Por 
isso começam a perceber mais. (C59 - 6 - Perafita - M - - LN – D) 

muito tempo no computador 
Nós, crianças, passamos muito tempo no computador, pelo menos falo por mim, e eu 
tenho muitos contactos no msn e costumo ter sempre mais de 20 pessoas on-line a não 
ser que já seja mais tarde. Às vezes em termos de fazer uma pesquisa ou assim, as 
crianças estão mais habituadas por causa da escola, por causa dessas coisas todas 
então estão mais actuais, estão mais em contacto com a internet do que os adultos (C7 - 
9 - Barreiro - F - LN – D) 

Os adultos estão sempre a trabalhar 
Os adultos estão sempre a trabalhar, não têm tempo para estar a par dessas coisas nem 
a perder tempo para ir à descoberta… (…) Enquanto que os jovens têm tempo livre… 
(C104 - 9 - O Frades - M - LS – B) 

no nosso dia-a-dia estamos mais 
envolvidos com computadores 

porque nós estamos… no nosso dia-a-dia estamos mais envolvidos com computadores e 
internet do que certos adultos. Acho que é só por causa disso. (C118 - 9 - Oeiras - M - LN 
– D) 

o uso plurifacetado e motivado pela curiosidade por parte das crianças 

nós desenvolvemos um bocadinho mais 
Acho que nós estamos mais informados, sobre a internet, nós costumamos utilizar mais 
a internet que os adultos, prontos os adultos também podem usar, mas e mais para o 
trabalho quando estão lá a escrever e essas coisas, acho que nós desenvolvemos um 
bocadinho mais. (C34 - 6 - C Moderno - F - LS – B) 
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nós pesquisamos mais na internet do que os pais 
nós pesquisamos mais na internet do que os pais. Os pais só vão lá ao computador 
porque querem ver os emails, sobre trabalho. E eles não vão assim aos jogos...E não 
pesquisam muitas coisas (C89 - 6 - NS Rosário - F - LN – A) 

se calhar pessoas adultas, que já são comprometidas, etc. 
acho que isso é para pessoas mais jovens e isso, que gostem de conhecer outras pessoas, 
tipo Hi5, Facebook, e isso, do que se calhar pessoas adultas, que já são comprometidas, 
etc. (c134 - 6 - AMP - LN - M – B) 

As crianças estão mais ansiosas por saber 
As crianças estão mais ansiosas por saber, enquanto os adultos não se importam muito 
(C146 - 6 - AMP M - LN – A) 

só para os fins do trabalho 
os adultos regem-se, usam o computador ou a internet para uma simples coisas, por 
exemplo, no trabalho, só para os fins do trabalho, enquanto que os jovens estão sempre 
a pesquisar e se não gostam de um site, vão logo pesquisar outro e acabam sempre por 
ir mexendo muito mais e desenvolvendo, portanto, nesse aspecto os jovens percebem 
mais do que os adultos. (C6 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

ou mesmo condições sociais (escolaridade e profissão dos pais ou adultos) 

eu percebo mais que o meu pai e há pessoas que como tiveram de sair cedo da escola 
para ir trabalhar por isso não percebem muito (C3 - 4 - Barreiro - M - LN - D) 

Depende da família. (…) Percebemos todos mais ou menos o mesmo. (…) Porque se for 
uma família com pouco conhecimento… Mas por exemplo, a criança, se interessar mais 
pela Internet, a criança sabe mais do que os pais. (C112 - 4º - NS Rosário - M - LS – B) 

Mas o meu pai, por exemplo, há coisas que eu faço e que o meu pai não sabe fazer. (…) 
Sim, porque… como é que eu hei-de dizer? A profissão do meu pai a comparar com a 
minha mãe… Não… O meu pai não mexe nada em computadores, por exemplo (C127 - 6 
- GILCO -F - LN – C) 

Paradoxalmente, há mesmo crianças mais velhas que já se sentem ultrapassadas pelas 

mais jovens: 

porque estes putos, desculpe o termo, hoje em dia estão avançados 
concordo, porque estes putos, desculpe o termo, hoje em dia estão avançados, como é 
que é possível, eles com 8, 9 anos vão à internet sem… (…) Sim, mais novos, pronto… 
Vão à internet, têm hi5, têm Messenger, têm telemóvel, eu até fico cega, eu olho para 
eles: “ Meu Deus, eu na vossa idade não tinha nada disso, isso é um luxo”, é mesmo. O 
meu pai também me disse:” Eu com a vossa idade, eu trabalhava, isto que vocês têm 
agora é luxo, vocês dão-se ao luxo de ter internet”, eu também acho, por acaso é, eu acho 
que um dia a internet vai ser de graça, sempre disse isto, não sei porquê, mas sempre o 
disse, porque as pessoas pagam tanto pela internet porque é uma coisa espectacular, 
aquilo é especial para nós… Se calhar faz-nos mais jeito um alimento ou até mesmo uma 
peça de roupa do que a internet, mas pronto, os miúdos são muito avançados mesmo, 
muito avançados, o que me irrita profundamente… (…) Porque há certas coisas… eu sei 
mexer no computador, mas há certas coisa que eu não sei e o meu sobrinho chega lá e 
mete e eu olho para ele e digo: “Como é que fizeste isto?”, acho incrível, é avançado 
aquele miúdo. (C60 - 9 - Perafita - F - LN – D) 

Por outro lado, outras crianças, sobretudo as mais novas, reconhecem mais 

capacidades aos pais e adultos, que advêm do maior número de anos de vida ou da 

experiência profissional 
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O meu pai sabe. (…) Mas ele também no trabalho, também trabalha com computadores. 
(C28 - 4 - Perafita - F - LN – C) 

porque já têm mais uso, já têm mais treino 
Eu não percebo nada da Internet, faço só os jogos. (…) [os adultos percebem mais] 
porque já têm mais uso, já têm mais treino, não sei, não sei... (…) o pai usa todo o dia 
praticamente. (c83 - 4 - C Moderno - F - LS – B) 

os adultos são mais espertos 
Porque os adultos são mais espertos que as crianças. (C140 - 4 - O Frades - F - LS – B) 

têm mais experiência 
Porque têm mais experiência, já estão há mais anos [os adultos]. (C141 - 4 - AMP - F - 
LN – A) 

os adultos até percebem mais 
porque os adultos até percebem mais. (…) Porque há cientistas que trabalham mais em 
computadores e depois andam a dizer que são os jovens que fazem mais, não, são os 
adultos. (c73 - 4 - Oeiras - M - LS – B) 

são adultos maiores que nós 
acho, porque os adultos são adultos maiores que nós e sabem os perigos que a internet 
pode provocar e pode também provocar vírus e depois os pais é que têm de gastar 
dinheiro para resolver o problema, as crianças não fazem a mínima ideia do que é a 
internet, só vão lá para falar com os amigos ou se precisarem de alguma coisa (c94 - 6 - 
G Vasco - F - LN – C) 

nós às vezes ainda somos novos e entramos assim em sites que não conhecemos e 
deixamo-nos levar. (…) Porque ainda somos novos e ainda queremos experimentar os 
sites. (C100 - 6 - O Frades - F - LS – C) 

Porém, o discurso dominante é de relativização, sobretudo nos entrevistados mais 

velhos. Estas crianças reconhecem a heterogeneidade dos grupos “crianças” e 

“adultos”, associando-a a diferenças etárias, sociais, profissionais ou mesmo 

geográficas 

Os adultos “normais” 
Às vezes, porque os técnicos até sabem coisas mais avançadas. (…) Os adultos 
“normais”, mais velhos, não percebem muito… mas começam a aprender devagarinho. 
(…) As crianças e jovens “normais” percebem, mas as crianças mais novas não. (C135 - 4 
- Perafita - F - LS – B) 

sabem sempre mais coisas 
Há algumas crianças que passam mais tempo na internet sabem sempre mais coisas, e 
há outras que não, precisam de pedir ajuda a adultos. (C45 - 6 - O Frades - F - LN - A) 

Depende! 
Depende! O meu pai sabe mais de internet do que eu. Mas acho que esta geração está 
um bocadinho mais ligada à internet, mas não há, é mais ou menos. Há alunos que 
sabem mais que os adultos e depois há adultos... é mais ou menos equivalente. (C74 - 6 - 
Oeiras - F - LS – B) 

mas depende se os pais tinham computador ou não 
Eu percebo de internet e isso mas depende se os pais tinham computador ou não. 
Normalmente percebem mais. Há aqueles que são um bocadinho “viciados”, que 
percebem muito e há aqueles que os pais podem não ter tido muita possibilidade de 
utilizar a internet quando eram pequenos, se calhar os filhos percebem mais. (C21 - 6 - C 
Moderno - F - LS – B) 
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agora os pais já sabem 
Eu acho que as crianças sabem um pouco menos, mas os jovens e os adultos sabem o 
mesmo. (…) Porque agora os pais já sabem usar muito bem o computador e a internet. 
Sabem fazer pesquisas e coisas para eles, até e sabem usar o Messenger. (C123 - 6 - AMP 
- M -LN – C) 

as crianças estão mais habituadas por causa da escola, por causa dessas coisas todas 
então estão mais actuais, estão mais em contacto com a internet do que os adultos, mas 
depende também dos adultos em questão. Eu, por exemplo, comparativamente ao meu 
pai, não tenho experiência nenhuma. (C7 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

Em certos aspectos sim, outros não 
Em certos aspectos sim, outros não, porque há adultos que são informáticos e percebem 
muito mais… (…) Sem ser os informáticos, a minha mãe antes de aprender a saber 
trabalhar na internet ela já sabia há muito tempo, até ficava admirada comigo quando 
eu comecei a aprender, agora sou eu que sei um bocadinho mais do que ela, é normal, 
também estou na escola e podem-me a ajudar. A minha mãe de vez em quando, por 
exemplo, eu tenho lá um computador já muito velhinho, abri para ver como era, para 
ver como se conseguia ver as peças todas, expliquei-lhe as peças todas, expliquei-lhe a 
função delas e a minha mãe ficou um bocado admirada, mas antes de eu aprender ela já 
sabia, ficou assim um bocado admirada, mas depois habituou-se à ideia e já nem liga, já 
nem quer saber, mas há adultos que até sabem mais que as próprias crianças ou jovens 
e nem se apercebem essas pessoas. (C50 - 9 - Perafita - F - LN - LN – D) 

Depende dos adultos 
Depende dos adultos. Os adultos que estiveram ligados à internet desde cedo porque 
nós, as crianças lidamos desde muito cedo com a internet. Os adultos, a internet 
apareceu mais ou menos no meio da idade dos adultos, não foi desde que eles eram 
crianças, desde que nasceram, mas eu quando nasci, já a internet se estava a começar a 
expandir. Temos uma maior necessidade, por exemplo, nós cá no colégio, necessitamos 
muito mais de usar a internet, porque temos que fazer trabalhos, pesquisas de 
informação, enquanto que os nossos pais nunca tiveram que fazer isso. (…) Em algumas 
coisas, sim. Não é o caso dos meus pais, porque os meus pais, não é desde que a internet 
apareceu, mas desde muito cedo que têm internet e necessitam dela para o trabalho e 
utilizam-na muito, utilizam-na mesmo muito, para consultar catálogos, novos produtos, 
emails, fazer contacto, ver conferências… (C56 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

as crianças como estão numa idade muito receptiva 
Porque as crianças, se os adultos tiverem uma formação profissional, claro que sabem 
mais, mas as crianças como estão numa idade muito receptiva do que os adultos, 
conseguem aprender as coisas mais depressa. Não é mais, é mais depressa! E, com isto, 
às vezes até ensino aos meus pais! (C66 - 9 - C Moderno - M - LS – B) 

alguns adultos antigamente a internet 
porque alguns adultos antigamente a internet, para alguns até nem havia, mais 
idosos… para outros já havia só que não era muito usada, as pessoas também eram 
pobres e agora as crianças, os jovens usam mais a internet, mais horas, passam mais 
tempo e sabem mais que alguns só que outros já têm isso como profissão (C52 - 9 - 
Perafita - M - LN – D) 

Talvez tanto os adultos como os jovens 
Talvez tanto os adultos como os jovens sabem utilizar muito bem a internet. (…) Se 
calhar costumam utilizar mais vezes… (…) Sim, se calhar curiosidade. (…) Pesquisar 
novas coisas… (…) Também os adultos que trabalham sempre nalgum sítio em 
secretárias ou isso, estão sempre a trabalhar no computador, por isso também, devem 
utilizar muito a internet. (C131 - 9 - O Frades - F - LN – C) 

Depende dos jovens e dos adultos 
Depende dos jovens e dos adultos. (…) E dos continentes, por exemplo cá na Europa eu 
acho que a média dos jovens percebe mais de Internet que os adultos, mas por exemplo 
em África não. Porque não há computadores, na América do Sul também, na América 
também não é tanto, só na América do Norte, nos Estados Unidos, na Ásia também não 
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há muitos computadores, nem na Oceânia, é mais na Europa. (c32 - 9 - Nª Sra Rosário - 
M - LN – A) 

Considerando agora as respostas dos pais entrevistados a uma questão semelhante, 

verifica-se que, ainda que este discurso da heterogeneidade das categorias pais/filhos, 

adultos/crianças também exista (sobretudo no caso dos pais mais escolarizados e mais 

proficientes no uso das novas tecnologias), é dominante a noção dos mais jovens como 

“nativos digitais”,  

Mas agora de há 1 ano para cá  
isso é bom é para eles, para o meu filho. (…) Olhe o meu filho há coisa de 2 anos não se 
interessava nada nada pelos computadores, eu até lhe dizia, o rapaz nem parece que és 
desta geração porque ele não ligava mesmo aos computadores… (…) Mas agora de há 1 
ano para cá não sei se foi por causa de termos aderido a esse programa do E-escolas, 
pronto ele agora tem o seu computadorzinho e agora já sabe mexer bem naquilo, já 
funciona com aquilo, fala com os colegas pelo Messenger, vai lá ao Youtube, vê as coisas 
que lhe interessam (P4 - F(45) - 2(20,14) - AML - LN - C (+)) 

mim dá-me a sensação que eles já nascem ensinados 
Porque são criados numa sociedade…a mim dá-me a sensação que eles já nascem 
ensinados…é estranho e eu vou-lhe dizer porquê. (…) como os país são muito 
utilizadores hoje em dia, as crianças já vêm com a intuição de…e com a pré-disposição 
para a utilização daquele equipamento e apreendem muito mais rapidamente que um 
adulto e eu lembro-me disso e até tenho um exemplo, eu não estava preparado com o 
meu filho, foi completamente diferente, já tinha aquela utilização que eu não tinha, ele 
encaixou muito mais depressa e a Beatriz a mesma coisa, já está encaminhada, não 
senti nela dificuldade em utilizar (P1 - M(49) - 2(9;23) - AML - LN - B - (++))  

      Eles têm uma capacidade tão grande 
acho que eles logo desde pequeninos, tudo o que seja electrónica e essas coisas, eles têm 
muito mais facilidade de mexer do que nós adultos. Porque é assim, na minha altura 
não havia nada dessas coisas e hoje em dia…Eu lembro-me do meu Hélder este de 14 
anos, tenho uma moça que é professora que é a Luísa e ela tinha computador e ele ia 
para lá pequenino, com 5, 6, 7 anos. Nessa altura em minha casa não tinha…Eles têm 
uma capacidade tão grande…ele só de ver mexer, logo sabe onde é que há de ir…e eu já 
não tinha essa capacidade….eu às vezes já tinha de estar muitas vezes a olhar para ver 
se estava realmente a fazer bem e eles não. Eles têm uma capacidade muito maior que a 
nossa. (P5 - F (41) - 2(14;20) - AML - LN - D - (-))  

nasceram com o computador 
penso que eles nasceram com o computador, não é? E desde pequenos sabem mexer em 
tudo e não têm medo, não têm receio, é como um brinquedo e conseguem perfeitamente 
fazer e nós não temos mais receio de estragar alguma coisa, de mexer e portanto penso 
que nós temos medo, eles não, eles arriscam muito mais e portanto é mais fácil para 
eles. (P9 - F(46) - 2(11,11) - AMP - LS - B - (+)) 

 
será mais fácil para eles absorver toda esta informação  

é nas camadas mais jovens que isto desperta mais interesse, não é? E são eles que estão 
mais abertos para estas novas tecnologias e para todo este fenómeno que é a Internet e 
a Informática. Portanto será mais fácil para eles absorver toda esta informação para 
eles que para um adulto que já tem uma outra ideia formada e que tem uma formação 
totalmente diferente. Eles no fundo… o amigo mexe e eu também tenho que mexer e 
tenho que perceber tanto como ele e tenho que saber o que estou a fazer – pensar que 
sabem às vezes – mas é muito normal. (p11 - M(35) - 1(9) - AMP - LN - D - (+)) 

Os miúdos são mais curiosos 
Os miúdos são mais curiosos. Também às vezes tem mais tempo para estar na internet, 
não é? Não, só internet… Computador em geral… Portanto eh… Tem… Enfim, uma 
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disponibilidade hum… que às vezes os adultos não têm. (P25 - F(37) - 1(14) - AMP - LN - 
A - (+)) 

ilustrada mesmo com experiências do quotidiano: 

fiz e elas imediatamente me retiraram a informação toda 
nesta acção de formação uma das coisas que havia acho que se chama PowerPoint, o 
professor projecta as coisas e eu fazia tudo manualmente, o que eu vi ele estar a dizer a 
todos os outros era “se tiverem uma pen tragam que eu carrego tudo na pen”, e eu 
cheguei a casa e perguntei e elas disseram logo: “oh mãe, tu vives noutro mundo!” e elas 
é que me emprestaram uma pen, pronto e o que é que acontece? O professor carregou, 
cheguei a casa porque não fui eu que fiz e elas imediatamente me retiraram a 
informação toda (P8 - F(49) - 3(22,18,9) - AML - LS - B - (--)) 

eu fecho sempre as janelas 
Não, eu fecho sempre as janelas, aliás é uma coisa que os meus filhos me dizem, “olha 
não deixes é para aí janelas abertas”, ao princípio nem sabia o que era, e pronto vejo o 
que tenho a ver e apago, fecho e pronto. (…) também o meu filho, lá está, eu vejo ele a 
fazer essas coisas, e de vez em quando para me entreter (p19 - F(52) - 3(31,24,14) - AMP 
- LN - C - (+-)) 

eu dou o email dele 
Agora não posso muito mexer nisso porque a vida está complicada… (…) Não há 
dinheiro disponível e… E pronto. Mas às vezes mandam-me “Olha, tenho uma peça 
assim-assim, vou-te mandar uma fotografia. Qual é o teu email?”, eu dou o email dele 
[do filho], ele manda-me… Depois vejo… (…) Sim, dou o email do João. (P50 - M(62) - 
1(16) - AML - LN - B - (+-)) 

tenho dúvidas pergunto ao meu filho 
eu quando tenho dúvidas pergunto ao meu filho. (P23 - M(55) - 1(14) - AML - LS - B - 
(+)) 

Neste momento é ele que me está a ensinar a mim 
fui eu que ensinei o meu filho a trabalhar na internet. A fazer as pesquisas, ir buscar 
coisas, a jogar os joguinhos. Neste momento é ele que me está a ensinar a mim. Porque 
ele já consegue saber mais coisas do que eu. Já sabe aquelas coisas de sacar músicas, 
downloads de filmes e coisas que nos interessem. Nesse campo é ele que me explica como 
se faz. Também aprendeu sozinho, porque nunca teve formação de internet. Já navega 
com uma enorme facilidade. (P39 - F(37) - 1(14) - AMP - LN - C - (+)) 

 
2.4.4 Representações dos pais sobre o uso da internet pelos filhos 

Segundo as crianças entrevistadas, a maioria dos pais tem uma atitude positiva 

perante a internet, que se manifesta pelo gosto em que os filhos a utilizem. A maioria 

das percepções positivas está ligada à função de aprendizagem proporcionada pela 

internet e é mais comum nas famílias de meios desfavorecidos (internet como 

instrumento de aprendizagem e meio de promoção social): 

O meu pai diz que… que te… só posso usar a internet… que é bom eu usar a internet para 
descobrir coisas (C1 - 4º - Barreiro - F - LN – D) 

Diz que é bom, que eu aprendo coisas melhores. Às vezes vou para as páginas da escola 
ver fichas de avaliação e isso. (C2 - 4 - Barreiro - M - LN – D) 

Gostam que estude e que procure coisas novas para a escola e que aprenda coisas novas. 
(C48 - 4 - Perafita - F - LN – D) 
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Dizem normalmente porque quando eu tenho um e-mail porque treino a escrever, 
porque treino a utilizar o computador, acho que é mais ou menos por isso. (c70 - 4 - 
Oeiras - F - LS – B) 

Quando é para fazer trabalhos, sim… Quando eu vou jogar jogos, eles não se importam 
muito. (…) Dizem-me que é uma boa fonte de estudo, de conhecimento e que também 
serve para nos divertir. (C112 - 4º - NS Rosário - M - LS – B) 

Gostam, porque depois ao ir pesquisar eu faço muitos trabalhos e a professora também 
gosta e eu assim tenho uma boa nota. (…) Ficam contentes e dizem-me para fazer ainda 
mais trabalhos do que o habitual. (C135 - 4 - Perafita - F - LS – B) 

Eles gostam. A minha mãe gosta muito que eu vá lá fazer pesquisa e tudo, depois 
encadernamos e fazemos umas coisas fixes. (…) Imprimimos e depois vamos a uma loja 
ou o meu pai faz lá umas coisas e depois fica assim. (C142- 4 - G Vasco - M - LN – B) 

Gostam. (…) porque através da internet eu aprendo várias coisas. A fazer trabalhos e 
isso tudo. (…) Ah… eles… ah… eles… um assunto que eu não perceba, vou pesquisar lá, 
que eles mandam-me fazer. (C12 - 6 - Barreiro - F - LN – D) 

Gostam quando é para fazer coisas do colégio ou para estudar, porque às vezes vou ver 
vídeos e ouvir musica. (…) Gostam mas já não é tanto como quando é a escola virtual. 
(…) Dizem que [a internet] é um mundo. Que é um sítio onde se pode pesquisar tudo. (…) 
Sim. Não é uma coisa boa nem má, é indispensável. (C54 - 6 - NS Rosário - M - LS – A) 

os meus pais gostam que eu ande assim a jogar, a aprender, a usar a internet, para 
depois crescer. Para depois já saber usar (…) os trabalhos, eles gostam muito. Dizem 
que é bom para a escola, para participar (C69 - 6 - G Vasco - M - LN – C) 

Gostam muito mesmo, porque dizem que é lindo, porque vou ser ainda mais alguém do 
que já sou agora, quando for adulto, saber mexer na Net, vou ser uma pessoa mais, 
como é que se diz, mais autónoma, que compreende mais as coisas, se alguém não 
perceber posso ajudar, posso tirar cursos, mais facilmente ajudo. (C114 - 6 - Perafita - M 
- LS – C) 

Não há mal nenhum em usar a internet... ainda por cima para trabalhar, é como se 
fosse um bem educativo. (C16 - 9 - Barreiro - M - LN – D) 

Gostam…porque…. (…) Porque assim também…pronto é para…não faço…é assim…como 
é que eu hei de dizer…pronto…também não querem que eu seja aquele miúdo da idade 
da pedra….pronto, que me mexa na internet, que eu saiba mexer naquilo. Depois a 
internet às vezes é muito útil…E pronto, eles gostam disso. Até para estudar dá jeito. 
(C26 - 9- C Moderno - M - LS – B) 

acham que até acaba por ser um bocado lúdico, tem a informação que eu preciso para 
trabalhos da escola e isso também ajuda (c155 - 9 - AMP - F - LN – D) 

As entrevistas a pais corroboram esta noção da valorização da internet como 

instrumento educativo e informativo 

eles tiram grande rendimento, a nível escolar 
Acho que é uma ferramenta muito importante, se for bem utilizada, eles tiram grande 
rendimento, a nível escolar, a nível familiar, a nível intelectual tiram dali um grande 
rendimento e um grande conhecimento se estiverem interessados, se utilizarem a Net só 
como uma diversão, não. (…) Agora se utilizarem e se a própria escola lhes incutir esse 
espírito de irem á procura, de irem buscar, tentarem encontrar e de pesquisarem… (P1 - 
M(49) - 2(9;23) - AML - LN - B - (++)) 

quero que estejam interessados 
Acho que não quero os meus filhos tão desinteressados como eu em nada, não os quero 
desinteressados. (…) Porque o meu tempo já passou, o deles está a começar quero que 
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estejam interessados, que procurem e encontrem o que precisam (P12 - F(39) - 2(7,9) - 
AMP - LS - - (+)) 

de saberem pesquisar 
É, com certeza que é importante, porque é uma maneira de estarem ligados ao mundo, 
de estarem actualizados, de saberem pesquisar porque podem em qualquer altura 
necessitar de ir lá e sabem como ir à internet para terem essa informação que 
necessitam. (P16 - M(45) - 2(14,8) - Viseu - LS - B - (+)) 

        Porque tem acesso à informação, tem acesso a muita coisa 
Sim, [a internet é] essencial. (…) Porque tem acesso à informação, tem acesso a muita 
coisa, permite-lhe desenvolver imensos conhecimentos, permite-lhe desenvolver até os 
lazeres também, em termos de fonte de informação é essencial hoje em dia. (…) [ele – 
filho - é] Extremamente interessado em buscar artigos e coisas do género. (…) Ele tem 
uma utilização muito, muito produtiva da Internet. (P23 - M(55) - 1(14) - AML - LS - B - 
(+)) 

Acesso à informação a uma velocidade estonteante 
a Internet é fundamental para as crianças. No seu processo de aprendizagem, desde que 
perfeitamente balanceada com aquilo que são os meios de aprendizagem tradicional, a 
Internet é fundamental. (…) Acesso à informação a uma velocidade estonteante. (P14 - 
M(46) - 2(11,9) - AMP - LS - B - (++)) 

Bastante mais rara é a valorização da internet pelos pais como meio de 

entretenimento e sociabilidade (num dos casos contraposta aos riscos de brincar 

na rua) 

os meus pais deixam-me, para falar com as minhas amigas (…) Para me entreter, o meu 
pai está-me sempre a dizer “se queres usar internet vai buscar a pen”. A minha prima 
também está-me sempre a dizer para eu pedir ao meu pai para irmos a internet e ele diz 
que sim. (C8 - 4 - Barreiro - F - LN – C) 

a minha mãe gosta se for para eu fazer jogos (c83 - 4 - C Moderno - F - LS – B) 

eles gostam que eu brinque nos jogos grátis, nos jogos de futebol e isso. Os jogos fixes. 
(…) Menos os de pistolas que a minha mãe não deixa. (C122 - 4 - AMP - M – LN) 

Gostam. (…) Porque eles acham que assim podemos aprender mais, falar com os nossos 
amigos. Eu tenho hi5 e a minha mãe e o meu pai também têm. (c153 - 6 - AMP - M - LN 
– C) 

ela não me diz nada, só que ela sabe que eu uso a internet porque preciso. (…) Sim, 
porque é para a escola e porque às vezes tenho os meus amigos lá para conversar, 
quando não é no google, quando não é para pesquisar estou a conversar, então ela não 
se importa. Ela às vezes até diz assim vá vai lá socializar um bocadinho na internet. 
(C15 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

Gostam porque também é uma maneira mais rápida de eu fazer os trabalhos, posso 
comunicar com os meus amigos que estão longe, até por exemplo família no Brasil eu 
consigo comunicar com eles, se não fosse era muito mais complicado. (C43 - 9 - G Vasco 
- M - LN – C) 

gostam que eu fale com os amigos na internet, pronto, não se importam disso, até 
acham que é saudável, mas se for um exagero, não acham… (C56 - 9 - NS Rosário - M - 
LS – A) 

Eles acham que é melhor eu estar em casa, a fazer os trabalhos e a brincar do que andar 
na rua ou estar em casa de amigos. É uma forma de me controlar. (C85 - 9 - Perafita - M 
- LN – D) 
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De acordo com as crianças entrevistadas, muitos pais revelam também atitudes 

negativas face ao uso da internet pelos filhos. Na maioria dos casos estas atitudes estão 

associadas aos riscos em que as crianças incorrem ao usarem a internet, não só os 

riscos técnicos (vírus, estragar o computador), mas também, e predominantemente, os 

riscos de contacto com desconhecidos ou com conteúdos considerados impróprios 

(violência, pornografia). Estes receios são expressos mais frequentemente em famílias 

em que os pais não são licenciados, a que estará associado maior desconhecimento e 

menor capacidade de controlo sobre o uso da internet pelos filhos. 

Tem medo 
Tem medo (não se percebe) … vírus. (…) Dizem que é para ter cuidado com as coisas 
em que não sei mexer. (C19 - 4 - Barreiro - M - LN – C) 

A minha mãe não gosta 
A minha mãe não gosta nada que eu vá aos sites. (…) A minha mãe não gosta que eu 
vá aos chats e eu também não gosto disso. E também não gosta que eu fale com 
pessoas estranhas na internet. (C48 - 4 - Perafita - F - LN – D) 

senão apanha vírus 
Dizem para não fazer download dessas coisas senão apanha vírus e para não ir a sites 
manhosos. (…) Às vezes jogos e no Messenger, às vezes para ter cuidado com os e-
mails porque podem vir com vírus. (C142- 4 - G Vasco - M - LN – B) 

não gostam que jogue jogos online 
Os meus pais não gostam que jogue jogos online (…) Para não jogar jogos online 
porque podem ir lá informação, buscar informação por causa (…) Sim, pode-me ir lá 
buscar tudo o que é preciso para eles.. (…) Não para os jogadores que também podem 
roubar as contas pessoais, outras coisas (C4 - 6 - Barreiro - M - LS – D) 

a internet é perigos 
Os meus pais dizem que a internet é perigos por causa dos emails e das pessoas que 
aparecem sem conhecermos. (…) O meu pai disse para o chamar e se ele não estivesse 
disse para eu desligar o computador [se aparecesse alguém que eu não conhecesse]. 
(C148 - 4º - AMP - M - LN – C) 

mas têm sempre uma preocupação 
Eles sabem que comigo estão seguros, mas têm sempre uma preocupação…pronto, 
uma preocupação que os leva… como há tantos… (…) Estão sempre a ralhar comigo, 
estão sempre a dizer assim: “Rafaela, nunca vás aos sites que não deves, não fales com 
pessoas desconhecidas, que não conheces, só com os teus colegas”, estão sempre a dizer 
isso. (C125 - 6 - GILCO - F - LN – B) 

Dizem que há pessoas que podem violar 
Não gostam é que eu vá para aqueles sites, mas deixam. (…) Para ter cuidado com o 
hi5. (…) Hi5, facebook. (…) Por causa das notícias. (…) Dizem que há pessoas que 
podem violar, começam por marcar encontros pela Internet. (C145 - 6 - AMP - F - LN 
– C) 

Eu acho bem que elas me chamem à atenção dos perigos 
o meu pai ainda hoje é contra o Messenger, ele não gosta que eu utilize e então cada 
vez que eu estou lá: “Menina, olha as mensagens.” E está lá a ver com quem é que falo 
e isso e o que as minhas irmãs fizeram foi: “Lurdes vamos criar-te um email, mas 
família e amigos, só, quem tu não conheças, não aceitas”, então a partir daí fui a 
prendendo coisas novas, a tecnologia e é basicamente isso. Eu acho bem que elas me 
chamem à atenção dos perigos, também a internet tem coisas boas como eu disse há 
bocado, mas tem perigos muito maus. (C60 - 9 - Perafita - F - LN – D) 
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tentam controlar um bocadinho os sites onde eu vou 
às vezes tentam controlar um bocadinho os sites onde eu vou, por causa do contacto 
com outras pessoas, que pode ser um bocado perigoso e assim. (…) Às vezes eu estou 
na Internet e a minha mãe vem ver quem é que está no MSN, e assim, as pessoas; 
dizem sempre para eu adicionar só pessoas, por exemplo, que eu conheça mesmo, e 
não adicione outras pessoas que eu não tenha conhecimento, e ter cuidado aos locais, 
aos sites que visito. (C128 - 9 - AMP - F - LN – A) 

Às vezes têm medo 
Às vezes têm medo, há certos sites que eles têm um bocado de medo, de que eu vá na 
conversa deles e que até em possam fazer mal, têm um bocado de receio, mas acho que 
eles acabam por confiar em mim e sabem que não precisam de ter medo, não tem 
havido problemas por causa disso. (C50 - 9 - Perafita - F - LN - LN – D) 

tenho assim uns pais muito antigos 
 eles não gostam que eu utilize a internet, tenho assim uns pais muito antigos, uns pais 
que não estão ainda naquela coisa das tecnologias… (…) Do género: “A…, olha os sites, 
A… olha as conversas, A… olha os amigos que fazes na internet, A… não vás para sites 
pornográficos, A… isto, A… aquilo”, é um bocado chato, mas eu sei que é para o meu 
bem, para eu aprender que um dia mais tarde vou agradecer por tudo o que fizeram, 
porque eu realmente tenho amigas que andam por aí perdidas e eu se calhar tenho 
mesmo que agradecer por isso aos meus pais. (C60 - 9 - Perafita - F - LN – D) 

A minha mãe ouve falar disso e não gosta muito 
a minha mãe não gosta muito que eu use a internet. Diz… diz… Não é… É uma 
influência que tem que existem lá vídeos pornográficos, etc., essas coisas todas. A 
minha mãe ouve falar disso e não gosta muito que eu esteja na internet. Mas eu às 
vezes estou lá e ela faz umas… Não gosta muito. (…) Para utilizar a internet só para 
trabalhos e não para esses… ai… para o Messenger e Hi5 nem nada disso. Só mesmo 
para trabalhos, a internet. (C97 - 9 - G Vasco - F - LN – D) 

ele não quer que eu ande na internet 
ele não quer que eu ande na internet… (…) É uma ordem…aquilo para jogar… (…) Não, 
é mais não querer mesmo que… (…) Ele diz que aquilo é muito perigoso. (…) Ele lá 
sabe… (…) Eu não acho que aquilo seja perigoso, é perigoso para quem não sabe… 
(C104 - 9 - O Frades - M - LS – B) 

Frequentemente, as crianças reconhecem que os benefícios educativos da internet são 

contrapostos, na apreciação dos pais, aos malefícios dos jogos 

Eles gostam que eu vá mais trabalhar 
Eles gostam que eu vá mais trabalhar e não gostam de jogos mais para adultos... (…) 
Não gostam de jogos que custam dinheiro, não posso ir ao chat ou lá como é que se 
chama... (C141 - 4 - AMP - F - LN – A) 

 
eles não gostam muito que eu vá jogar o jogo do pinguim 

Às vezes eles não gostam muito que eu vá jogar o jogo do pinguim, mas eu depois estou 
um bocadinho. (C135 - 4 - Perafita - F - LS – B) 

Não gostam que eu vá para sites 
Não gostam que eu vá para sites que não conheça… (…) Por exemplo… sites assim com 
jogos que não são para a minha idade e essas coisas… (C112 - 4º - NS Rosário - M - LS – 
B) 

E depois eles não deixam 
De jogar na Internet [não gostam]. (…) É que… fico lá muito tempo (…) E depois eles não 
deixam. (C47 - 6 - OFrades- M - LS – B) 

 
 



 

 192 

Dizem que se for para estudar posso usar o tempo que quiser 
Depende em que… em que termos é que eu a uso. (…) Dizem que se for para estudar 
posso usar o tempo que quiser, mas se for para jogar, não posso jogar muito tempo 
porque depois fico viciada e nunca mais largo aquilo. (C88 - 6 - NS Rosário - F - LS – A) 

Dizem-me que gostam 
Dizem-me que gostam das partes em que eu estou a estudar e a ver coisas para a escola. 
E dizem que não gostam das partes em que eu estou em jogos online. (c134 - 6 - AMP - 
LN - M – B) 

Gostam que eu pesquise notícias 
Gostam que eu pesquise notícias, que eu pesquise informação para escola, para 
trabalhos, não gostam que eu passe muito tempo na internet a jogar jogos, acabam por 
me distrair das coisas, consultar sites menos próprios… (C56 - 9 - NS Rosário - M - LS – 
A) 

Uma ideia idêntica é expressa em algumas das entrevistas a pais26: 

Jogos e certos sites que eu sinceramente fico em dúvida 
O mais velho acho que é mau, acho que é mau porque eu acho que ele não faz uso da 
internet como deveria ser, do meu ponto de vista, que seria para as coisas realmente 
interessantes, ele vai mais para jogos e coisas do género. Jogos e certos sites que eu 
sinceramente fico em dúvida. O mais novo não, faz pesquisas, procura coisas 
interessantes…coisas relacionadas com a escola, com temas da escola, mais para isso. 
Por isso acho que o mais novo usa melhor a internet que o mais velho. (P47 - M(40) - 
2(9,16) - AML - LS - A - (+)) 

Hoje em dia eles precisam mesmo para a escola 
Hoje em dia eles precisam mesmo para a escola, os professores pedem trabalhos de 
pesquisa na internet, se virmos por esse lado é importante. Se virmos pelos jogos, já 
acho que não é importante. Ele agora joga muito. Às vezes noto que a preocupação dele 
quando chega a casa da escola é de ir ver lá as casas do jogo nem sei bem o nome do 
jogo. (…) É o Travian. (P39 - F(37) - 1(14) - AMP - LN - C - (+)) 

A tal está também ligada a percepção, por parte dos pais, que os filhos têm um tempo 

excessivo de utilização da internet, que deve ser limitado por razões de saúde ou pela 

competição com outras actividades mais úteis. Esta representação é mais comum nas 

famílias de maiores recursos escolares ou económicos e está patente tanto nas 

entrevistas a crianças: 

noto mal as letras, mas ainda vejo 
Quando estou muito, muito tempo dizem que faz mal à vista, porque eu quando faço 
assim às vezes noto mal as letras, mas ainda vejo. (c73 - 4 - Oeiras - M - LS – B) 

Já me disseram que eu tenho de estudar mais 
Já me disseram que eu tenho de estudar mais e não estar muito tempo na internet. (…) 
Depende… (…) Quando estou a falar com os meus amigos e estou a falar… (pausa) 

                                                           
26 Paradoxalmente, uma das mães entrevistadas vê nos hábitos de jogo online do filho uma forma de 
ganhar dinheiro: eu estou a tentar entrar no póquer online, eu já me registei… porque a minha irmã 
ganha muito dinheiro no póquer online e então pronto e o meu filho também já experimentou e é uma 
coisa que eu estou a querer fazer, estou registada, mas ainda não comecei porque ainda não percebi 
muito bem…  (…) mas eu conheço a maioria está tudo viciado no póquer online e se dá dinheiro ainda 
melhor … (…) já disse ao meu filho que tem de mudar de táctica, em vez do Counterstrike que não dá 
dinheiro se ele tiver tanto ânimo a jogar no póquer, já estava rico… (P40 - F(33) - 2(16,7) - AMP - LN - C - 
(+-)) 
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…estou a falar demasiado tempo e….(pausa). (…) Quando vejo vídeos…estou mais 
descansado (C22 - 6 - C Moderno - M - LN – C) 

Dizem que faz mal aos olhos 
Dizem que faz mal aos olhos. (…) Olhar muito tempo. (C76 - 6 - Oeiras - F - LN – B) 

Porque eu às vezes passo muito tempo a jogar 
Depende. (…) Porque eu às vezes passo muito tempo a jogar. (…) Mas também não sou a 
única. (c95 - 6 - G Vasco - F - LN – C) 

gostam que eu use para o meu...para meu benefício 
Eles gostam que eu use para o meu...para meu benefício. Agora, não gostem que eu use 
para perder tempo, para estar a jogar. Isso eles não gostam. (…) Não, porque eles 
sabem que eu agora não jogo, não perco muito tempo a jogar. Mas, por exemplo, com a 
minha irmã...ela fica muito tempo, a perder...fica a perder muito tempo e a minha mãe, 
às vezes, fica um bocado esquisito...a minha mãe diz que tira o computador...Mas por 
acaso, ela esta semana está sem computador... (C23 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 

eles acham que devia estar a fazer outras coisas 
Quando excedo um bocadinho o tempo o meu pai diz não passes ai tanto tempo, vai 
fazer outras coisas, mas não me costumam controlar assim muito no tempo que passo, 
porque geralmente eu também tenho um bocadinho de noção de quanto tempo é que 
posso passar. (…) Não, não existe, é quando eles acham que devia estar a fazer outras 
coisas ou por exemplo, podia estar a arrumar o meu quarto, é que me dizem vai fazer 
isto e depois voltas ou assim. (C24 - 9 - C Moderno - F - LS – C) 

percebo que os meus pais não querem 
que eu passe a minha vida toda ligada 

eu percebo que os meus pais não querem que eu passe a minha vida toda ligada ao 
computador, mas de uma maneira geral desde que eu não passe o meu fim-de-semana 
todo vidrada no computador não há problema (C65 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 

larga o computador 
Eu acho que é indiferente. (…) Às vezes [o que dizem] é “ M…, larga o computador, já 
estás há um bocadinho de tempo.” (…) Às vezes é “ Com quem é que estás a falar...?” 
(C156 - 9 - F - AMP - LN – C) 

 eu perco muito tempo na internet 
Dizem que eu perco muito tempo na internet. (…) Acho que sim, que vêem quando estou 
a fazer pesquisas, a estudar, a tirar apontamentos, isso sim. Mas depois quando estou a 
falar com os meus amigos e assim, já não vêem. (C96 - 9 - G Vasco - F - LS – B) 

são horas de mais que eu estou no computador 
Gostam que use a internet mas tantas horas não, eu às vezes estou lá muitas horas que 
eles não acham que seja aconselhável estar lá muito tempo, mas lá está, estou a jogar 
(…) são horas de mais que eu estou no computador (…) deve ser mesmo pela razão 
daquilo gastar muito do meu tempo, estar muito tempo de volta do computador, não 
tem qualquer razão especial (…) que estar sempre no computador não é bom para a 
minha saúde, que aquilo não é vida praticamente, passei lá muitas horas perco muito 
tempo da minha vida, basicamente é isso (C115 - 9 - AMP - M - LS – B) 

e que fazia mal às vistas 
das primeiras que tive de usar Net, eu é que, é coisa nova e estava lá quase sempre, mas 
depois eles começaram a reparar… (…) Que estava demasiado tempo lá e como há casos 
destes exactamente iguais… e que fazia mal às vistas. (C129 - 9 - AMP - M - LN – C) 

como nas entrevistas a pais 

é o excesso de tempo na net 
Para mim, os únicos perigos que eles correm na net, para já é o excesso de tempo na net, 
que eles podiam fazer outras coisas…há muita coisas que eles podiam 
fazer…pronto…não digo o caso de todos mas há muitos miúdos que metem-se ali e não 
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saem…é só comer e net e net e comer e televisão. É só o que eles fazem…e pronto, acho 
que é excesso mesmo. (P5 - F (41) - 2(14;20) - AML - LN - D - (-)) 

portanto elas também absorvem muito tempo naquilo 
às vezes quando eu lhes digo «’atenção que eu quero ir para aí para o computador, para 
o tal fixo, elas vão para os portáteis, portanto elas também absorvem muito tempo 
naquilo. Eu às vezes até acho que é excessivo.(…) Penso que o tempo demasiado, já 
passam demasiado tempo… já estão com os colegas, depois ainda vem para casa falar 
com os colegas no computador, etc. e não saem dali da frente dos computadores… Eu 
costumo dizer muitas vezes que na nossa juventude não tínhamos internet e vivíamos as 
idades. Acho que agora a criança não vive a sua idade. Agora uma criança de 12 anos já 
não sai de casa, está na frente do computador, etc., etc., não está a viver a sua 
juventude. Quando daqui e tiverem 20 ou 21 é quando ai se soubesse… Quando eu tinha 
11 ou 10 é quando eu andava com os colegas a jogar à bola com os rapazes ou a jogar à 
macaca, etc., etc.. Eu fiz tempos… Que é precisos viver um bocado as idades e conviver, 
conviver casa a cara não é a mesma coisa que conviver através ou atrás de uma câmara 
ou a atrás de uma… de um computador, não é ?! As vivências não é só falar ou teclar. 
Ganham experiência, se calhar, em termos de teclar, de texto, etc., etc. mas… (...) 
Perdem muitas outras, não é?! (P31 - M(37) - 2(11) - Viseu - LN - A - (+) ) 

o meu filho tem um problema sério de vício 
É assim, o meu filho tem um problema sério de vício, está completamente viciado na 
internet, porque ele tem e participa online no Cs Counterstrike, é terrível… (…) É um 
jogo e ele já esteve em todo o país, até já tem um patrocinador e é caso grave de 
dependência à internet? (P40 - F(33) - 2(16,7) - AMP - LN - C - (+-)) 

eu tive que pôr regras no (filho) do meio 
É assim eu tive que pôr regras no (filho) do meio, porque o Henrique teve o computador, 
e depois ele estava a ficar um bocado viciado… (…) Nos jogos principalmente, ele ia para 
a Net e fazer, acho que tem montes… eu também percebo pouco, mas eu via… (…) eu 
disse: “Henrique, tu se não me conseguires ouvir eu parto-te o computador, mas é que 
parto mesmo que tu tens de ter tempo para tudo e então ao fim de semana eu deixo-te, 
sexta para sábado, sábado para domingo, durante a semana não pode ser.” Porque ele 
argumentava que não conseguia estar muito tempo a estudar, mas ao computador 
estava… (P41 - F(47) - 3(21,16,8) - Viseu - LS - B - (+)) 

vícios excessivos, por exemplo 
vícios excessivos, por exemplo, te dou um exemplo claro, o meu filho de 16 anos um 
grande homem, com cabeça, 1 metro e 82, 45 de pé, mas se o permitir e não tiver um 
controlo e vai-se viciar e ficaria naquilo de dia, de tarde e de noite e não faria mais nada 
a não ser aquilo. (…) É jogos, é o passar o tempo ali na internet e você verifica na 
reacção quando você dá uma ordem para ele, sai da internet, desliga o computador e a 
reacção física e emocional dele é de revolta. Ele não comenta nada, ele não fala nada, 
não diz nada. (…) É. Mas aquela reacção física e corporal, porque eu analiso, consigo 
analisar bem a expressão corporal e a expressão corporal dele é de revolta. Como se eu 
tivesse fazendo algo muito ruim, algo que o tivesse prejudicando e como se ele tivesse 
pouco tempo naquilo que eu deixei ele ficar. (…) Às vezes passa lá o dia todo... 3:30 da 
manhã, ele está lá. (P46 - M(44) - 2(7,16) - AMP - LN - B - (+)) 

No caso das famílias de menores recursos, a utilização excessiva da internet está 

associada a maiores gastos  

Quando eu peço para carregar 
Se for para trabalhos gostam, se não for, aí já fica “o caldo entornado”! (…) Não dizem 
nada mas por exemplo quando às vezes a internet vai abaixo quando já se passou o 
prazo, vá. Quando eu peço para carregar, primeiro perguntam se tenho algum 
trabalho, se não tiver, só carregam quando eles precisam. (C105 - 9 - O Frades - M - LN 
– B) 
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como tenho só 15€, não dá para muito 
Sei lá [se gostam]... (…) Consulto manuais lá. (…) Posso também melhorar a minha 
aprendizagem, ajudar também nos trabalhos da escola, conviver com os meus colegas, 
tipo no messenger também. (…) Posso gastá-la muito rapidamente, como tenho só 15€, 
não dá para muito. (C102 - 9 - O Frades - F - LN – C) 

Dada a centralidade da internet na vida quotidiana de grande parte das crianças, não é 

de estranhar que alguns pais a usem como instrumentos disciplinador do 

comportamento dos filhos, penalizando as condutas indesejadas (más notas na escola) 

com a sonegação do uso e premiando as acções positivas com o prolongamento dos 

tempos de utilização. O uso da internet como dispositivo disciplinar é mais comum nas 

crianças mais velhas. 

quando eu tenho más notas 
Quer dizer, às vezes quando eu tenho más notas eles não me deixam ir para o 
computador. Pronto… deixam-me ir mas é só… (…) Para estudar e trabalhar, só... 
exactamente. Se eu precisasse de fazer algum trabalho no computador ou… Aí isso 
deixavam. (C127 – 6 – GILCO – F – LN – C) 

Se eu tirar boas notas 
Se eu tirar boas notas, posso jogar na internet mais. Se não tirar, se eu não tiver boas 
notas tiram-me a internet e depois tenho que estudar. (C69 - 6 - G Vasco - M - LN – C) 

Quanto tenho más notas ou me porto mal, tiram-me a internet. (C26 – 9 – C Moderno – 
M – LS – B) 

Se eu apresentar bons trabalhos 
Gostam. Principalmente quando eu… quando eu, por exemplo, cumpro os trabalhos 
bons que me propõem. (…) - Se eu apresentar bons trabalhos… (…) Eles gostam. (…) 
Mas se, por exemplo, passar… as notas começarem a descer eles assim não vão gostar e 
são capazes de me tirar o computador… (…) Só quando as notas estão… baixam… 
então… (…) Mas isso não é comum. (…) Dizem para eu utilizar menos a internet e às 
vezes castigam-me. Tiram-me o computador. (C118 - 9 - Oeiras - M - LN – D) 

Quando nós nos portávamos mal 
Quando nós nos portávamos mal…pronto quando tínhamos más notas ou assim….ah 
assim tiro-vos a Net e às vezes tirava-nos….mas depois voltava… (C110 - 9 - Oeiras - M - 
LS – B) 

Se não fiz os trabalhos de casa, meu deus, a 
minha mãe quase que me tira o computador 

Se não fiz os trabalhos de casa, meu deus, a minha mãe quase que me tira o computador 
uma semana e quase que, meu deus, que me dá uma coisa má. Sim, pela escola virtual 
os professores costumam mandar algum recado “excelentíssimo encarregado de 
educação era para dizer que a Mafalda não fez os trabalhos de casa por duas vezes” a 
minha mãe passa-se completamente “Mafalda, é por isso que queres ir ao computador… 
não te vou deixar mais ir”, eu também tenho consciência do que faço e sei que pronto, as 
faltas… (C139 - 9 - NS Rosário - F - LN – A) 
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3. O Computador e a Internet na Escola 
A progressiva integração do computador e da internet nas escolas dos diversos ciclos de 

ensino e no processo de ensino e aprendizagem tem sido objecto de políticas públicas 

específicas ao longo dos últimos anos (desde o programa Minerva, passando pelo 

iniciativa Internet na Escola e culminando no actual Plano Tecnológico da Educação27). 

Tal constitui um sinal da apreciação do valor potencial destas ferramentas não apenas 

como um factor importante de aprendizagem e de acesso à informação e ao 

conhecimento como, também, da importância conferida à garantia de dotação de 

competências básicas de manuseamento das tecnologias da informação e da 

comunicação no decurso da frequência escolaridade obrigatória. Apesar de se ter 

verificado uma progressiva massificação do acesso aos computadores e à internet na 

população portuguesa ao longo dos últimos anos, em particular junto das famílias com 

filhos em idade escolar (vd. Almeida e outros, 2011a) e para a qual também 

contribuíram os programas E-escola e E-escolinha, foi na escola que foi permanecendo 

a missão de correcção parcial das assimetrias sociais no acesso a estes meios (Nair, 

2000; Hess & Leal, 2001; Looker & Thiessen, 2003). Para os estudantes com origens 

sociais mais desfavorecidas, a sala de aula ou a biblioteca escolar é (ou era) um dos 

únicos pontos de contacto com as TIC, e o professor (e/ou eventualmente os colegas) o 

warm expert (Bakardjieva e Smith, 2001 e Wyatt e outros, 2008) facilitador da 

integração no universo das TIC ou mesmo da articulação deste com as actividades 

educativas e de pesquisa.  

 
3.1. A distribuição das TIC no espaço escolar 

O papel aqui atribuído à escola na massificação do acesso às TIC pelo conjunto dos 

alunos não significa necessariamente que todos os estabelecimentos escolares estejam 

igualmente equipados e dotados dos meios suficientes para uma integração eficaz das 

TIC nos processos de ensino e aprendizagem. As entrevistas a crianças que aqui é 

trabalhado aponta para isso mesmo. Há escolas onde há salas de aulas equipadas 

com um número significativo de computadores ligados à internet que os alunos 

podem utilizar quando necessário; há outras em que há computadores portáteis 

disponíveis que podem ser requisitados pelo professor para o desenvolvimento de uma 

qualquer actividade que necessite de utilização das TIC; noutras parece haver apenas 

um número limitado de computadores ligados à internet no laboratório TIC, na 

biblioteca escolar ou centro de recursos, que os alunos podem utilizar em determinados 

tempos lectivos ou até fora destes quando estão livres. A disponibilidade de 

equipamento e qualidade da infra-estrutura (rede local e largura de banda) varia de 

                                                           
27

 http://www.pte.gov.pt/pte/PT/ 
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acordo com o seguinte conjunto de factores: os ciclos de ensino ministrados, a 

circunstância de a escola ter já sido ou não intervencionada pelos programas de 

renovação física das escolas e plano tecnológico da educação, a natureza pública ou 

privada da instituição. Quanto a este último factor, dever-se-á dizer que a estatuto 

privado não garante uma melhor dotação de equipamento ou melhor infra-estrutura e 

condições de utilização das TIC no ensino. Há algumas escolas privadas bem equipadas 

e dotadas de bons programas de integração das TIC no ensino e outras ainda com 

muito trabalho a desenvolver nesse sentido. O mesmo sucede no ensino público, 

justificando-se tal diferenciação não apenas devido aos programas de beneficiação já 

apontados como também pela ocorrência de um maior ou menor dinamismo da 

direcção das escolas ou do corpo docente relativamente à integração das TIC no ensino.   

A configuração base da disposição das TIC no espaço escolar, pelo que pudemos 

apreender pelo conteúdo das entrevistas efectuadas às crianças, assegura a 

disponibilidade de um número significativo de computadores numa sala ou laboratório 

TIC, espaço onde é ministrada a disciplina de Introdução às Tecnologias da Informação 

e da Comunicação, do currículo do 3º ciclo do ensino básico, e também as actividades 

da área curricular de Área de Projecto, ao longo da totalidade do ensino básico. Para 

uma utilização exterior aos tempos lectivos, para actividades diversas que podem 

incluir a pesquisa, a realização de trabalhos de grupo ou de práticas de carácter lúdico, 

há usualmente disponibilidade de meios informáticos nas bibliotecas escolares ou 

centros de recursos. A utilização dos computadores e da internet por parte dos alunos 

em sala de aula, no contexto das diversas disciplinas ministradas, é menos frequente, 

sendo estes meios utilizados sobretudo pelo professor na exposição das matérias.    

Para além dos outros factores já abordados, o ciclo de ensino no qual as crianças se 

encontram matriculadas é a variável mais influente sobre a disponibilidade de TIC no 

espaço escolar. Os alunos do ano terminal do 1º ciclo do ensino básico parecem ter 

menos computadores à sua disposição no espaço escolar e menos oportunidades para a 

respectiva utilização pedagógica, embora seja admissível variabilidade consoante as 

escolas. O uso dos Magalhães em sala de aula começa também a ser um registo 

frequente, sendo utilizado para algumas actividades de introdução à pesquisa ou para a 

realização de tarefas específicas, algumas delas já incluídas no software didáctico 

disponibilizado por este modelo de computador.    

 Há uma biblioteca mas não tem computadores. (…) O meu professor leva o computador 
portátil. (…) Ele liga ao quadro. (C120 - 4 - AMP -M - LS - B) 

Há aqui na biblioteca. (…) Sim quando há uns… O ano passado sim, agora não temos 
ido muito (…) Por que nós já temos os nossos Magalhães. Trabalhamos mesmo no nosso 
Magalhães. (C37 - 4 - Perafita - M - LN – C)  
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Nos anos terminais do segundo e terceiro ciclos a disponibilidade de computadores 

no espaço escolar é significativamente maior. As escolas são de maior dimensão, em 

regra conjugam estes dois ciclos de ensino (2+3), a área curricular de Área de Projecto 

adquire maior expressão e, no terceiro ciclo, a disciplina de TIC passa a integrar o 

currículo. Para além deste conjunto de condições verifica-se, ainda, um incremento da 

utilização das TIC em sala de aulas nas diversas disciplinas especialmente como auxílio 

ao processo de exposição por parte do professor (e não tanto para trabalho individual 

ou colectivo dos alunos).  

Em todas as salas 
Na sala dos computadores, na biblioteca… (…) Em todas as salas há um computador. 
(C4 - 6 - Barreiro - M - LS – D) 

Todas as salas 
Na biblioteca. Acho que mais nada. (…) E nas salas agora. Só que nós não podemos ir lá, 
porque aqueles são dos professores. (…) Todas as salas. (…) Sim todas as salas têm… 
(C40 - 6 - G Vasco - M - LN – D)  

aqui nas salas de informática 
Há aqui nas salas de informática e acho que em mais lado nenhum, pelo menos acessível 
para os alunos, acho que em mais lado nenhum. (C63 - 6 - C Moderno - M - LS – B) 

Aqui na biblioteca 
Aqui na biblioteca. (…) Na sala de aula só se levar um portátil. (…) Que apanha a Net da 
escola. (C101 - 6 - O Frades - M - LN - C) 

um professor nosso que traz o Magalhães 
Às vezes…, às vezes ou um professor nosso que traz o Magalhães do filho para às vezes 
corrigir testes ou isso. (…) Houve um colega meu que já trouxe, mas foi só numa aula. 
(C127 - 6 - GILCO -F - LN – C) 

as salas de computadores  
Há as salas de computadores, há nas salas em geral, os projectores ou às vezes para 
alguma apresentação, umas vezes apanham internet, outras vezes não apanham. Esses 
computadores, normalmente, são mais para apresentações em PowerPoint. Há na 
biblioteca, nas salas de computador e também há 2 no bar, ainda não consegui 
confirmar se têm internet porque as bolinhas dos ratos desapareceram. (C7 - 9 - 
Barreiro - F - LN – D) 

quase todas as salas de aula 
 (…) Acho que quase todas as salas de aula, ou todas, têm um computador na bancada 
dos professores. (…) Os professores ainda não utilizam, mas acho que é só mesmo para 
os professores. Ainda não estão ligados... ligados até devem estar mas os professores 
ainda não utilizam, acho que não há ordem ainda para utilizar. (C16 - 9 - Barreiro - M - 
LN – D) 

há internet wireless em todo o colégio 
Todos os computadores têm ligação à internet e há internet wireless em todo o colégio, 
em qualquer lado, alguém que traga um computador pode ter acesso à internet, mas 
precisa de ter acesso à password, poderá pedir a um dos professores, mas todos os 
computadores, todas as salas que nós temos acesso aos computadores têm net (…) ligar 
o computador numa sala não pode, só os professores. (C56 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

 Biblioteca, salas de TIC, Sala do CEF de informática e sala de aula só para usarem os 
professores. (C97 - 9 - G Vasco - F - LN - D) 
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No Multiusos, na Biblioteca 
 No Multiusos, na Biblioteca… (…) Sim, a sala de TIC, na Biblioteca e na Informática. E 
às vezes quando temos Área de projecto na sala, temos portáteis. (…) Não, são da escola. 
(C109 - 9 - Oeiras - F - LS - A) 

na sala de informática, no CRE, portáteis disponíveis 
 Na sala de TIC, ou seja, na sala de informática, no CRE... (…) É a biblioteca... e a escola 
também uns portáteis disponíveis para levarem para as salas e as salas também têm 
wireless. (C129 - 9 - AMP - M - LN - C) 

Nas escolas melhor equipadas, para além da disponibilização destas ferramentas para 

as actividades lectivas, há também a possibilidade da sua utilização para fins 

educativos de natureza pessoal (pesquisa individual, realização de trabalhos) ou 

mesmo lúdicos, como a realização de jogos ou a visita a redes sociais.   

mesmo dos computadores 
Há uma sala mesmo dos computadores normalmente dá para ir nas tardes livres, que é 
a partir das 14h30 acho eu e a partir das 16h15 para quem não tem tarde livre, e aquilo 
tem vários computadores e podem jogar ou fazer trabalhos o que se quiser e depois 
também há uma sala onde se tem aulas que é a sala onde se tem ITIC ou AP. (C64 - 9 - C 
Moderno  

Nalguns casos, embora ainda com pouca expressão, são os alunos que trazem o seu 

computador pessoal para a escola, ligando-o à internet a partir da rede sem fios 

disponibilizada pela escola. Tal garante uma maior autonomia de utilização por parte 

dos alunos que o possam fazer, contornando alguma escassez de computadores 

disponíveis nas escolas menos equipadas que implica a partilha de um computador por 

vários alunos.  

Na biblioteca e se trouxermos o computador para a escola também temos porque agora 
temos o sistema de router, wireless. (C46 - 6 - O Frades - M - LN – C) 

Na Biblioteca, na sala de TIC, depois os alunos trazem de casa, mas… Os computadores 
que trazem de casa e acedem à rede da escola. (C103 - 9 - O Frades - F - LN - A) 

Na biblioteca, na sala multi-usos, também levamos portáteis para a sala. (…) da escola e 
dos nossos. (C20 - 9 - Oeiras - M - LN – D) 

Deste conjunto de testemunhos pode retirar-se a conclusão de que permanece alguma 

desigualdade de disponibilidade de meios informáticos nas escolas portugueses de dos 

três ciclos do ensino básico. Essa desigualdade reflecte-se não apenas na distribuição 

das TIC no espaço escolar mas consequentemente no desigual uso que professores e 

alunos delas podem fazer nos seus diversos contextos: disciplinas do currículo, áreas 

curriculares ou uso mais autónomo fora dos tempos lectivos. Essa distribuição desigual 

não apresenta uma causalidade reconhecível, por ciclo de ensino ou natureza pública 

ou privada dos estabelecimentos. Há estabelecimentos bem e menos bem equipados em 

todas estas categorias, podendo, no caso da escola pública, tal desigualdade ser 

motivada pela ocorrência ou não dos programas de beneficiação física das escolas e 

plano tecnológico da educação.      
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3.2. Utilização das TIC em sala de aula 

As modalidades de utilização do computador e da internet em sala de aula no conjunto 

de estudantes e escolas observados constituem a mais aproximada fórmula de 

observação do modo como as TIC se estão a integrar progressivamente na escola em 

Portugal. O conjunto das entrevistas analisadas dá conta de uma enorme 

variabilidade de utilização destes meios nas salas de aulas das escolas portuguesas, 

consoante os ciclos de ensino, o equipamento disponível, as áreas curriculares e o 

maior ou menor conforto dos docentes na utilização destes meios, elementos de 

condicionamento do grau de implementação das TIC também já verificados noutros 

sistemas de ensino (Gülbahar, 2007: 954-955). Da parte dos professores, a 

consideração de que as TIC constituem uma enorme mais-valia no ensino está desde já 

adquirida, embora, numa parte dos casos, por ora mais enunciado que praticado. 

A disciplina de TIC e a Área Projecto são os contextos mais frequentes de utilização 

das TIC na escola, a primeira com fins mais instrumentais, de disseminação de 

competências de utilização do hardware e software, a segunda mais vocacionada para a 

transmissão de capacidades de pesquisa de informação, de articulação entre saberes 

disciplinares e informação oriunda de recursos bibliográficos e electrónicos e, 

finalmente, de técnicas de disseminação e apresentação dos conteúdos produzidos 

através de meios audiovisuais e digitais (ME/DGIDC: 2006). Mais uma vez, o conteúdo 

destas aprendizagens é contextual, vai evoluindo à medida da progressão dos ciclos 

de ensino. No primeiro ciclo do ensino básico a utilização dos computadores e da 

internet inicia-se de uma forma semi-lúdica, um pouco à imagem da aprendizagem das 

restantes disciplinas. Os Magalhães são instrumento para pesquisa de canções no 

YouTube, para jogos de auxílio à aprendizagem da Matemática (jogo do 24) ou para 

actividades de leitura. Estes dois últimos aspectos constituem alguns dos já aludidos 

produtos de software originalmente incorporados neste computador como ferramenta 

educativa.     

às vezes a professora deixa 
Não [podemos mexer], às vezes a professora deixa. (…) Fazer pesquisas, às vezes para 
jogar jogos, que ela deixa, por exemplo ir ao youtube ver os Tokio Hotel... (C141 - 4 - 
AMP - F - LN – A) 

a professora põe às vezes 
Estávamos a ouvir a música de natal que nós vamos cantar que está no YouTube, que a 
professora põe às vezes. (c70 - 4 - Oeiras - F - LS - B) 

A professora pediu para pormos o jogo do 24 na primeira página 
A professora pediu para pormos o jogo do 24 na primeira página… Vai ao YouTube por 
uma música de Natal para ensaiarmos, às vezes os nossos colegas têm emails no Sapo, 
no Messenger, no Hotmail e no Gmail e a professora deixa… (c72 - 4 - Oeiras - F - LS - B) 
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vamos usar na aula de língua 
portuguesa, para a gente escrever lá um texto 

Ainda não começámos a usar os Magalhães. Só na sexta é que vamos começar e trazer o 
computador… acho que vamos usar na aula de língua portuguesa, para a gente escrever 
lá um texto… acho que vamos passar a usar. (C8 - 4 - Barreiro - F - LN – D) 

é Ler, Contar e Mostrar 
Há uma actividade que nós temos que é Ler, Contar e Mostrar, que podemos usar a 
internet e as sugestões de leitura. Podem mostrar coisas, mas primeiro têm de mandar à 
professora e se ela gostar depois diz que se pode mostrar ao resto da turma. (C113 - 4 - 
Oeiras - M - LS - B) 

para disciplinas 
Às vezes vamos pesquisar para disciplinas, como para a disciplina de Matemática, 
Estudo do Meio ou de Português. (C135 - 4 - Perafita - F - LS - B) 

Trabalhamos mesmo no nosso Magalhães 
Sim quando há uns… O ano passado sim, agora não temos ido muito (…) Por que nós já 
temos os nossos Magalhães. Trabalhamos mesmo no nosso Magalhães. (…) Uma vez foi 
para ir escrever um texto sobre os direitos do autor. (…) Fomos fazer um PowerPoint… 
(…) Escrevemos, metemos imagens mas íamos tudo… à net buscar imagens… (C37 - 4 - 
Perafita - M - LN - C) 

Para fazer os trabalhos que o professor pede 
Nas salas de informática. (…) Para fazer os trabalhos que o professor pede. (…) 
Basicamente em todas as disciplinas, o professor dá uma folhinha e nós temos que 
pesquisar sobre o esqueleto humano, sobre os autores dos livros… (…) Estudo do meio e 
Língua Portuguesa, Matemática não pede tanto. (…) Uso em Estudo do Meio, Língua 
Portuguesa e Matemática. (C53 - 4 - NS Rosário - F - LN - A) 

A partir do segundo ciclo passa a intensificar-se a utilização do computador enquanto 

ferramenta de pesquisa, para a realização de trabalhos de aprofundamento de diversos 

temas, e também como instrumento de auxílio à exposição, tanto por parte dos 

professores como dos alunos. A especialização e diversificação das disciplinas 

efectuada neste ciclo de ensino torna as TIC numa ferramenta mais versátil, de 

procura de conteúdos relevantes para o conjunto dos temas abordados nas diversas 

áreas disciplinares. A Área de Projecto permanece, apesar de tudo, como o principal 

foco de utilização das TIC na escola neste nível de ensino.    

área de projecto 
A professora de português é o Priberam (site), área de projecto é o Google para 
pesquisar imagens. Outras vezes vamos ao Youtube para vermos vídeos. (c158 - 6 - AMP 
- F - LN - C) 

usamos em matemática 
Este ano ainda só usamos em matemática, mas foi para a turma toda. Foi a professora 
que ligou e nós vimos todos. Só que no ano passado nós costumávamos usar em área de 
projecto e este ano vamos voltar a utilizar para uns trabalhos de pesquisa para depois 
aplicar. (C45 - 6 - O Frades - F - LN - A) 

liga-se o computador portátil e aquilo aparece lá 
A stora de inglês como tem o quadro interactivo liga-se o computador portátil e aquilo 
aparece lá, e a professora de inglês costuma usar para nós percebermos melhor as 
coisas que nós não conseguimos perceber quando ela explica. E costuma levar todas as 
aulas para explicar melhor. (C45 - 6 - O Frades - F - LN - A) 
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quando vamos apresentar alguma coisa 
Só [utilizamos o computador na sala] quando vamos apresentar alguma coisa. Como eu 
vou apresentar hoje… uma aventura no alto mar. (C54 - 6 - NS Rosário - M - LS – A) 

Área de Projecto 
Levavam-se os portáteis para as aulas, requisitava-se o portátil e depois íamos lá aos 
sites só para a Área de Projecto. E também às vezes metíamos para apresentar os 
trabalhos, metíamos no Gmail e depois requisitávamos os portáteis e abríamos para a 
apresentação. (C74 - 6 - Oeiras - F - LS – B) 

Em área de projecto 
Em área de projecto. O tema da nossa turma, da escola, é o mar e eu escolhi a 
biodiversidade para pesquisar para a disciplina.” (…) Eu, de onde eu tiro mais na parte 
de internet, porque eu também levo livros… [acerca da] da biodiversidade, é no… acho 
que é www.golfinho.net. É de mamíferos marinhos…. Nós somos livres [a professora 
não impõe nada] e ajuda-nos. (C121 - 6 - AMP - F - LS – B) 

Usámos em Ciências 
Usámos em Ciências. (…) Quando estavam a ligar a internet na sala… O professor 
mostrou a internet, um vídeo da história do D. Afonso Henriques… E de D. Pedro IV. E 
em ciências ele esteve a mostrar o sistema digestivo humano. (…) O meu professor já 
tinha um site mesmo. E depois a minha professora de ciências foi ao YouTube. (C58 - 6 - 
Perafita - F - LN - D) 

também em área de projecto 
Eu uso também em área de projecto, que é para … estamos a… Já fizemos a História, 
agora desenhamos, digitalizamos e agora estamos a pintar no computador, no próprio 
computador. (…) tem lá vários fixos na sala de EVT 1. Não escolhemos nada. A stôra dá-
nos o trabalho e nós temos que fazê-lo. (…) Nós, primeiro, no começo, estivemos a fazer 
uma história sobre a gripe A, não é? (…) Depois ou mandávamos para o correio 
electrónico da stôra Vera que é a nossa stôra de EVT ou passávamos par uma pen e 
dávamos à stôra que depois corrigia e dava-nos a pen. Gravava, a stôra, no 
computador dela, e depois nós tínhamos que dividir uma folha A3 em quatro partes 
iguais e fazer várias partes da história, mas seguida, não é? (…) E tínhamos que 
desenhar bem, passar a caneta preta todas as linhas, digitalizar e agora estamos a 
pintar. (…) O nosso stôr de História… (…) Sim. Com o projector. (…) Vai pesquisar… 
Quer dizer, só vai às vezes. Porque a maior parte das vezes está com uma pen…(…) E 
projecta lá os objectivos, matéria, várias coisas. (C59 - 6 – Perafita - M - - LN - D) 

A utilização das TIC em sala de aula por parte dos alunos do terceiro ciclo não é 

substancialmente diferente da efectuada por parte dos estudantes dos ciclos anteriores. 

Da comparação entre os testemunhos efectuados pelos alunos dos diversos ciclos de 

ensino evidencia-se um maior detalhe e riqueza de pormenores nos relatos dos 

alunos do terceiro ciclo, não significando tal uma diferença apreciável nas práticas, mas 

sim apenas um acréscimo na capacidade de as transmitir. As TIC são habitualmente 

usadas no processo expositivo por parte dos docentes das diversas disciplinas, por 

meio de apresentações em PowerPoint ou Word, ou mesmo da WWW, através da 

utilização orientada de um motor de busca para a evidenciação ou demonstração de um 

determinado assunto que esteja a ser abordado na aula. A este conjunto de recursos 

electrónicos é ainda, por vezes, adicionada a plataforma Moodle, enquanto 

repositório de conteúdos didácticos electrónicos, dependendo o respectivo grau de 

utilização da estratégia da direcção da escola e do dinamismo do seu corpo docente.  
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dão-nos 20 minutos só para fazer o 
trabalho e a gente tem que se despachar 

Às vezes são trabalhos que os professores mandam fazer, nós estamos a fazer esse tipo 
de trabalhos e dão-nos 20 minutos só para fazer o trabalho e a gente tem que se 
despachar e fazer o trabalho o mais rápido possível, mas nem sempre conseguimos, 
ainda pedimos ao professor mais 10 minutos, 20 minutos e ele dá-nos mais tempo, a 
partir daí ninguém faz mais nada, ninguém pede mais tempo, não quero saber de mais 
nada, o tempo foi estipulado, têm que cumprir o horário e o tempo e depois 
normalmente é para apresentar os trabalhos. (…) Geografia por exemplo, esse tipo de 
trabalhos é mais em Geografia que a gente tem feito. Geografia, Ciências e físico-
química. Fizemos agora um sobre o turismo, em Geografia e fizemos também em 
Físico-Química e estamos agora a fazer o das doenças sexualmente transmissíveis 
para ciências. (C50 - 9 - Perafita - F - LN - LN - D) 

já temos de fazer alguma coisa na aula 
É para ver a matéria que estamos a dar, às vezes a professora traz uma pen com 
trabalhos de alunos que já teve e às vezes nós vimos (…) [Usa-se em] Português, 
História, EVT já usámos uma vez, para AP e não sei mais (…) é só o professor que tem 
computador (…) mas na área de projecto e nas outras aulas dá para alugar 
computadores e levá-los para as salas. Mas aí já temos de fazer alguma coisa na aula. 
(C94 - 6 - G Vasco - F - LN – C) 

Normalmente é em Área de Projecto, para fazer trabalhos de pesquisa. (…) A minha, 
por exemplo, é poluição dos solos. (…) Normalmente, em área de projecto, como somos 
vários grupos, ela [a professora] requisita os computadores... Os portáteis, mas por 
vezes como até somos demais para os portáteis, até vamos para o CRE, para a 
biblioteca. (C129 - 9 - AMP - M - LN - C) 

temos os computadores, e o professor tem o computador e o 
dela liga-se a um projector e ela dá a aula através daquilo 

O professor tem o computador e projecta no quadro ou mexem nos computadores, nós 
temos os computadores, e o professor tem o computador e o dela liga-se a um 
projector e ela dá a aula através daquilo (…) Às vezes vamos ao Word e escrevemos o 
sumário, fazemos o caderno o computador e as vezes ela manda-nos pesquisar sobre 
o…, qualquer coisa, fazemos o trabalho, e depois, 10 minutos antes de acabar deixa-
nos fazer o que nós quisermos… Irmos ao youtube, Ou seja, no final de contas, vocês 
têm o computador ao pé de vocês mas no que toca a usar a internet é a professora? Não 
porque ela às vezes, faz para nós acompanharmos, mete a Net, os sites e fazemos o que 
ela está a fazer, às vezes não, quer que nós deixemos o que ela está a fazer para 
estarmos atentos, Mas o que ela põe lá é da internet ou é uma coisa que já vem 
preparada? Às vezes é no Word mas às vezes dizem, oh professora não estou a 
perceber. e ela vai ao site onde tirou a informação e diz olha é isto, isto e isto. (C143 – 9 
- AMP - M - LN – C) 

temos lá fichas de trabalho 
Normalmente é para ITIC… (…) História, às vezes. (…) Em ITIC, normalmente, nós 
temos uma plataforma e… (…) temos lá fichas de trabalho e… (…) em História, às vezes 
é para trabalhos. (…) Fazemos quando nos é pedido algum trabalho ou algum texto… 
(C81 - 9 - Oeiras - F - LS – A) 

é consoante os temas que a professora nos dá 
Nas aulas de área de projecto e TIC. Na aula, Tic é mais saber o que é a internet e 
trabalhar a internet e área de projecto, é consoante os temas que a professora nos dá. 
(C6 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 

Só assim mais para trabalhos 
Só assim mais para trabalhos, na área de projecto, essencialmente para fazer pesquisa 
durante a aula, e ocasionalmente, às vezes quando um trabalho está mais atrasado ou 
se precisa de uns retoques ou isso, também uso sem ser na aula. Usar computadores 
em aula é área de projecto e TIC. (…) Na área de projecto e a TIC. Fora da aula, por 
exemplo, o ano passado tivemos que fazer aquelas apresentações sobre ciências ou 
história. (C7 - 9 - Barreiro - F - LN – D) 
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em disciplinas como a área de projecto, 
formação cívica e informática 

Não, a internet só era usada em disciplinas como a área de projecto, formação cívica e 
informática, nada mais. (C115 - 9 - AMP - M - LN - D) 

TIC muitas vezes, em Estudo Acompanhado e Ciências 
TIC muitas vezes, em Estudo Acompanhado e Ciências. Em TIC, estávamos a dar os 
conteúdos do computador. Em Ciências, a stôra tem um blogue dela de Ciências onde 
vamos lá, ela dá-nos vários sites para nós irmos só aqueles sites que ela quer, em 
Estudo Acompanhado, é mais Matemática e Português, jogamos aqueles jogos que 
agora há de escola para escola, o Mat, o Dar à Língua e isso. Gosto muito de jogar a 
estes jogos com outra escola. (C119 - 9 - AMP - F - LS - B) 

quando a professora vai à escola virtual 
Na nossa sala tem um computador, quando a professora vai à escola virtual, vai a um 
site, está sempre a ir. Por exemplo a professora de História costuma ir ao canal de 
História, a professora de Geografia costuma ir à escola virtual, o professor de 
matemática raramente vai, guia-se pelo livro… A professora de Português vai à escola 
virtual… Mostram alguns PowerPoint que têm para nos mostrar, que fizeram para 
nós passarmos. Por exemplo temos um projector onde tem assim tipo uma coisa 
branca onde nos aparecem imagens supostamente. É um “coiso” assim um “magic 
board”, é assim que se chama onde tem uma caneta tipo, onde se pode escrever mas aí 
projecta-se tipo o que a professora está a fazer no computador. Às vezes ela põe 
“freeze” e diz “meninos, enquanto eu estou a ligar a escola virtual vão fazendo o 
exercício tal na página tal”, nós vamos fazendo e quando ela tira o “freeze” que é 
supostamente para nós não vermos o que a professora está a fazer ou a abrir alguma 
coisa para não perdermos tempo, ela aproveita e põe no “freeze” põe lá o “coiso” dela e 
tira do “freeze” e nós vemos e diz “meninos agora vamos dar esta matéria daqui a 
bocado passem”, é muito útil aos professores, acho que estão a achar super útil o 
existir “magic board”. (C139 - 9 - NS Rosário - F - LN - A) 

em TIC utilizo quase todas as aulas 
Não, em TIC utilizo quase todas as aulas, mas às vezes em matemática porque 
precisamos de fazer um trabalho num programa específico daqueles de geometria e 
essas coisas, aí também vou (…) as duas (…) ah pois, área de projecto também, como 
alguns dos nossos colegas levam o computador para trabalhar lá na aula... (C157 - 9 - 
AMP - M - LS - D) 

A concentração do uso educativo das TIC nas áreas curriculares transversais de Área 

Projecto, Estudo Acompanhado e Formação Cívica é confirmado também pelas 

entrevistas efectuadas aos professores.  

Temos neste momento três salas de informática, onde uma é exclusivamente para as 
aulas de TIC e área do projecto em TIC, que é o 8º ano e depois as outras servem para 
as áreas de projecto, portanto os professores requisitam a sala, levam a turma e fazem 
pesquisa do trabalho para a área do projecto. (Pr9 – F (54) - AMP - 9 – TIC) 

Inglês e também já houve situações em que utilizei para estudo acompanhado, para a 
área de projecto (…) Hum…se calhar todos os meses (…) Não digo todas as semanas 
nem em todas as aulas mas se calhar todos os meses, por exemplo a área de projecto há 
uma altura em que se calhar todas as aulas estamos a utilizar a internet, numa fase de 
pesquisa. (Pr3 – M (35) - AML - 9 -Ing) 

Quando estamos na aula de área de projecto por exemplo, sobretudo nesta fase que 
estão agora a terminar o trabalho de pesquisa com a internet aberta, pesquisar… (…) 
Em plena aula, sim. Nós temos um tema de trabalho, temos definido os timings das 
diferentes fases do projecto e o período de pesquisa, eles têm que pesquisar indicadores 
de desenvolvimento de esperança de vida nos países de expressão portuguesa, então, 
cada turma de sexto ano tem dois países “atribuídos”, e o trabalho consiste em fazer essa 
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primeira pesquisa, recolher um máximo de informações. (Pr25 – F (37) – AMP (P) - 6 - 
Pt, AP, EA, FC) 

A sala três onde, em termos de formação cívica temos um objecto educação para a 
saúde, estive já a fazer, esta foi a quarta aula, foi a pesquisa de informação, foram três 
aulas para elaborar o trabalho e hoje foi a aula de apresentação sobre as pandemias do 
século XX. (…) Em matemática este ano uma vez porque o acesso á escola virtual da 
Porto Editora e estive com os alunos a trabalhar através da internet. (Pr7 – F (46) - 
AML - 7,9 - M, EA, FC) 

Muitos dos docentes entrevistados leccionam estas áreas curriculares a par de outras 

disciplinas clássicas do currículo e a respectiva utilização destes instrumentos é 

francamente mais frequente nas áreas transversais, talvez por alguma dificuldade de 

articulação entre as respectivas disciplinas e as TIC. A ilustração do uso nestas 

disciplinas é normalmente episódica (“no ano passado fiz…” … “noutra escola fizemos 

uma vez”) e prende-se usualmente com uma utilização muito limitada, tal como a 

projecção de um slide, de um filme ou mesmo da digitalização de um texto.  

Nas aulas já usei. Aqui nesta escola ainda não usei. E… e… isso é uma coisa que resulta 
imenso. (…) Numa turma que saiba estar. (…) Numa turma que saiba estar porque se 
não for numa turma que saiba estar, é muito complicado. (Pr18 – M (52) - AMP - 3C - 
H) 

Só para ir buscar alguns conteúdos, às vezes um filme ou uma apresentação que seja 
assim mais engraçada, ou seja é um acessório para a aula. Mais nas Ciências da 
Natureza do que na Matemática, essencialmente nas Ciências. Geralmente é só para 
recolher coisas que depois vou utilizar na aula. (…) Porque é mais fácil, já vir tudo 
preparadinho, em vez de estar à espera e a coisa poder não sair bem em tempo útil e 
como já vem, digamos a papa já vem toda preparadinha e é só servir nessa altura. 
(Pr29 – M (58) - AMP - 6 - Mat, CN) 

Verifica-se, portanto, alguma dificuldade de construção de conteúdos electrónicos 

próprios a partir da articulação do material impresso já detido com a imensidão de 

conteúdos disponíveis na internet, num formato projectável em sala de aula (com o 

PowerPoint, por exemplo). 

Não. Só uma vez é que trouxe o meu computador para lhes mostrar uma experiência 
específica. (…) Era aquela experiência do oxigénio quando se põe a vela e depois tapo. 
(…) Não, foi a minha irmã que tinha feito essa experiência, que ela também é 
professora e depois montou-me aquilo. Porque disso não percebo nada... (Pr23 – F 
(43) – AML (P) - 4 – EM) 

Esta tendência tem, no entanto, notáveis excepções de utilização de ferramentas e 

conteúdos electrónicos adaptados pelos próprios à disciplina leccionada.  

No ano passado já usei esporadicamente, este ano já há mais material que se pode usar, 
nomeadamente projectores... eu tenho dado as aulas todas com recurso a PowerPoint e 
animações e noto que as aulas correm de outra maneira. Eles ficam muito mais atentos 
e ouvem os filmes e a aula não é tão expositiva, é muito melhor. (Pr24 – M (37) – AML 
(P) - 8,9 - Bio) 

A norma de concentração nas actividades transversais é parcialmente contrariada pela 

utilização das TIC no primeiro ciclo, onde se verifica uma maior intensidade de 
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utilização em sala de aulas, a propósito da matéria que está a ser leccionada no 

momento.  

Abro muitas vezes para consulta, ao longo do dia quando estou a trabalhar com os 
meninos imagine, por exemplo, a dada altura estou a falar sobre um tema qualquer de 
Estudo do Meio e aparece, por exemplo, uma flor estranha que eles não conhecem, eu 
vou imediatamente ao Google procurar, é cada vez mais usado para isso… às vezes 
dúvidas que eles têm de palavras, porque acham que é assim…ou entram no dicionário 
online ou então vamos procurar muitas coisas, visualizar algumas vezes, entramos 
muitas vezes nos livros online para conto de histórias, por exemplo, para imensas 
coisas… (…) Nós temos, cada professor tem, na sua secretária, o portátil e temos os 
quadros interactivos, portanto todas as salas estão equipadas com quadro interactivo e 
nós - os alunos não têm computador - mas nós no fundo estamos todos a trabalhar com 
o mesmo. (Pr26 – F (37) - AMP(P) - 1C) 

No caso do 1º ciclo usa-se bastante mais em Estudo do meio, que é uma mistura de 
história com geografia. Existe a matemática e o português e depois tudo o que é ciência 
para além das letras e dos números dá-se em estudo do meio. E usa-se muito a internet 
porque, por exemplo para uma aula de geografia de Portugal, é muito mais fácil ir à 
internet e abrir no quadro interactivo um mapa de Portugal do que estar a explicar aos 
alunos pelo desenho do livro. (…) É raro o dia que não uso. (…) Sim, existem páginas 
específicas. (Pr37 – M (47) - AMP - 1C) 

A justificação para tal situação pode ser conjecturada de forma múltipla (carecendo de 

investigação complementar): a provável maior disponibilidade de conteúdos pré-

formatados, uma adequabilidade mais imediata (procurar uma flor, um animal, 

conjugar um verbo) ou ainda o maior conforto proporcionado por uma maior margem 

para errar por parte do professor, por se tratar de crianças ainda pouco conhecedoras 

da galáxia Internet. 

A questão da formação dos professores para a utilização educativa destes meios é, 

de facto, fundamental. Parte significativa dos mesmos não dispõe dos conhecimentos 

necessários para a utilização eficaz das TIC, seja de teor pessoal ou profissional 

(educativa), erigindo-se esta como a principal barreira à plena integração das TIC nos 

processos de ensino e aprendizagem, para além dos factores institucionais (recursos e 

apoios) e atitudinais (Brinkerhoff, 2006; Bimgimlas, 2009).  

Uso para escrever os sumários. Uso o computador só para escrever os sumários 
electrónicos. Eu não tenho é grande facilidade em manusear. (…) Pronto, então as 
minhas dificuldades prendem-se com a falta de conhecimento de informática e de 
alguma falta de vontade de aprender também. (Pr22 – F (60) – AML (P) - 8,9 - M) 

Esta parcela da população docente reconhece que estes são instrumentos cada vez mais 

importantes, quer pela eficácia demonstrada pela utilização das TIC na motivação dos 

respectivos alunos,  

 … eu podia estar só falar, a dar teoria, teoria porque tem parte teórica também, não é? 
E para eles se motivarem mais, quando eu vejo que eles estão um bocadinho 
desmotivados, venho até aqui. Peço à funcionária e vimos para a Internet pesquisar 
sobre aquilo que eu lhes iria dizer, também para eles não me estarem a ouvir. E depois 
são eles que me apresentam aquilo que retiraram. (Pr11 – F (41) - Viseu - 6,8 - EM) 
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quer para a prestação do respectivo serviço, mas está pouco mobilizada para investir 

na dotação pessoal de competências ou para pensar numa modalidade pessoal de 

articulação (mais ou menos sofisticada) entre as TIC e a disciplina ministrada.  

Mas a partir do momento em que Internet é uma ferramenta que já e minimamente 
manuseada, eu considero que eu própria já não quero usá-la. Porque é uma ferramenta 
que me leva a despender mais tempo e eu destes meus alunos, na hora certa que saibam 
usá-la e usem-na, eu então prefiro não usar, ando mais para a frente, despacho-me, 
consigo atingir mais objectivos não estando a fazer trabalhos através da Internet. (Pr35 
– F (50) - Viseu - 1C) 

Sim, temos, ligado a um quadro interactivo e eu costuma fazer algumas coisas, mas 
ainda nunca utilizámos a internet na aula. (…) Porque ainda não se proporcionou, 
porque está lá. (…) Sim, só powerpoints, costumamos ver, mas não, internet não. (Pr33 
– F (26) - AML - 2C - M, CN) 

Não usei a internet nas aulas. Não. Nunca. É algo que eu ainda … obviamente que vou 
ter mesmo de o começar a fazer. Hum… Há aqui uma… há aqui uma barreira… (…) que 
eu ainda não consegui perceber muito bem qual é porque eu tenho que racionalizar 
isto… (Pr31 – F (52) - AML - 6,9 - Pt)   

Eu acho que nalgumas áreas se está a tornar cada vez mais importante, nas áreas 
científicas isso salta a vista e é uma forma... há uma series de coisas hoje em dia que 
estão disponíveis na Net (…) eu penso que também há sites que podemos visitar e que 
são interessantes, confesso que ainda não explorei bem essa área do trabalho on-line, 
ainda não me dediquei bem a explorar essa área mas penso que, enfim, vamos ter 
que…temos que lá chegar porque enfim, é uma constante que não podemos fugir. (Pr21 
– F (40) – AML (P) - 8,9,11 - Pt, EA) 

No caso dos alunos, a internet foi integrada na formação inicial e no caso dos 
professores não foi, e a partir daí isso explica já uma parte. Claro que há professores 
que rapidamente estão por dentro, mas são competências muito desiguais no corpo 
docente. (pr50 – M (39) – AMP (P) - 7,9 - Teo e Dir) 

O desajuste entre o objectivo de intensificação do uso escolar das TIC e a carência de 

competências electrónicas por parte do corpo docente ou mesmo a escassa mobilização 

de alguns para a utilização pedagógica das TIC é algo de deve ser tido em conta e 

progressivamente resolvido entre o conjunto das partes (docentes, escolas e estruturas 

de governo). A situação de actual indefinição nesta matéria, em termos de recursos, 

direitos e deveres apenas fortalece a manutenção, e projecção para o futuro, da 

desigualdade de formação obtida pelo conjunto dos alunos dos diversos ciclos de ensino 

e respectivos subsistemas. 

A tendência a que se assiste é para a diminuição da distribuição centralizada de pacotes 

de conteúdos electrónicos específicos para cada disciplina (manuais impressos) e para o 

aumento da construção autónoma de conteúdos educativos electrónicos por parte dos 

professores, envolvendo uma maior disponibilidade de tempo e de recursos para a 

preparação das aulas e actividades a desenvolver em sala de aulas.  

Quando saí da faculdade era diferente tínhamos o manual e não tínhamos muito mais 
instrumentos. Tínhamos a gramática, o manual usado na escola e era por aí. Agora 
não, uma pessoa tem uma confusão de materiais e acaba por se perder. Quer encontrar 
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o melhor documento, aquele que vai mais ao encontro do nível dos alunos que tem e 
acaba por se perder. Eu levo mais tempo a preparar as aulas agora, do que quando saí 
da faculdade. Se calhar nem temos consciência de tentar aperfeiçoar mais e mais… Às 
vezes saio das aulas e penso: «para o ano, quando der esta matéria, vou pegar-lhe de 
outra maneira, vou pegar nos alunos de outra maneira». (Pr16 – F (48) - AMP - 3C - Pt) 

Não é só para preparar as aulas… Em casa a e aqui, preparar as aulas, para ir á 
procura de informações… enfim de materiais, dessas coisas todas… comunicar com 
outros colegas, enfim para andarmos ali em paralelo…digamos. (…) Não é? E, com os 
outros colegas de português dos outros anos também, para saberem o que se passa e o 
que não se passa. (Pr20 - M(41) - AML(P) - 2C - Pt, EA) 

A disponibilidade para a mudança no exercício do serviço docente pela integração das 

TIC nos processos de ensino e aprendizagem não é, no entanto, extensível ao conjunto 

de docentes entrevistados. É certo que muitos dos docentes actualmente no activo 

concluíram a sua formação teórica e pedagógica muito antes de se pensar na 

articulação próxima entre o ensino e as TIC e, nessa medida, sentirão mais algumas 

dificuldades no processo de adaptação que necessitam de percorrer. No entanto, as 

actuais exigências da profissão requerem uma adaptação rápida, desejavelmente com o 

auxílio das respectivas escolas e estruturas de governo central e regional. 

 
3.2.1. Usos não autorizados em sala de aula 

A disponibilidade de computadores e ligação à internet em sala de aula possibilita, 

inevitavelmente, o exercício da transgressão por parte de alguns alunos, através de 

usos não autorizados destes meios. Não se pode dizer que esta seja uma prática 

generalizada, até pelo relativamente reduzido número de testemunhos presentes nas 

entrevistas efectuadas, mas constatam-se alguns episódios de prevaricação por parte de 

alguns alunos dispostos a dissimular usos indevidos da internet em sala de aula tais 

como a prática de jogos, a consulta de redes sociais, a troca de mensagens instantâneas, 

a visualização de vídeo-clips e até a ligação a sítios com conteúdos para adultos. Este 

tipo de comportamento é mais frequente na área curricular de Área Projecto, dada não 

só a maior frequência na disponibilidade de equipamento, como a manutenção nestes 

tempos lectivos de um ambiente mais informal e de trabalho conjunto pela sua 

natureza não disciplinar.  

A única coisa que eu fazia era jogar o pac-man e ficava um bocado a jogar. Numa 
disciplina para fazer sites e depois mostrarmos uma coisa que era para inserir coisas no 
site, depois tínhamos jogos e apareceu o pac-man e o super mário, depois eu ficava um 
bocado a jogar. (…) Nunca passei do nível 5. (C25 - 9 - C) 

Em Área de Projecto também costumamos ir ao Hi5 sem o stor saber… Pôr música… (C80 
- 9 - Oeiras - F - LN – D) 

Pois, só quando os rapazes vão para os sites é que pronto... de pornografia, o professor é 
que às vezes diz «Desliguem isso…!» (C156 - 9 - F - AMP - LN - C) 
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Os professores tentam, claro, limitar este tipo de comportamentos com o sucesso 

previsível. 

Mas a Área de Projecto, como estamos… As mesas estão assim a… A professora está aí, o 
computador está virado para nós. Nós sabemos sempre quando é que ela vem e 
fechamos se estivermos a ver alguma coisa de mal. (…) Sim às vezes dá uma volta à sala 
e vê o que é que estamos a fazer… (C80 - 9 - Oeiras - F - LN – D) 

Eu às vezes estou em TIC e apetece-me estar no hi5 apesar de a professora não deixar 
mas… é pouco tempo senão a stora manda-nos para rua… (C110 - 9 - Oeiras - M - LS - B) 

[O professor] está a vigiar e a ajudar. Às vezes são mesmo apanhados no Facebook, e 
quando são apanhados, ou o professor põe-nos na rua, ou então avisam-nos e se voltar 
a acontecer, tomam medidas. (C128 - 9 - AMP - F - LN - A) 

Na escola tenho que supervisionar porque há sempre um grupinho que aproveita esses 
momentos para mostrar as suas habilidades na internet e estar a mostrar sites não 
apropriados para as aulas. (Pr37 – M (47) - AMP - 1C) 

A prática deste tipo de transgressões é inevitável no meio escolar, onde pelo menos 

parte dos alunos tenta testar os seus limites, perpetrar algumas ousadias para se 

destacar de entre o grupo ou turma, muito raramente se tornando numa prática 

permanente de abuso e teste sistemático à autoridade do professor. Estes casos limite 

serão tratados como os demais comportamentos abusivos dos alunos no espaço escolar, 

não merecendo uma atenção diferente ou um repensar da utilização das TIC na escola 

porque facilitadora deste tipo de comportamento. 

Os testemunhos dos professores relativamente a este problema expressam a natureza 

ligeira destes comportamentos, não se verificando o reporte de nenhuma ocorrência de 

incorrecção grave.  

Neste caso bem vigiar 
Neste caso bem vigiar, parece-me demasiado forte, mas estou atento a ver se eles não 
gastam mais tempo. (…) Vou circulando… vou vendo… (…) Porque corre-se o risco deles 
passarem mais tempo a contactarem com outros amigos noutro sítio, do que a tentar 
atingir o objectivo da aula. (Pr4 – M (46) - AML - 7,9 - FQ, AP, FC) 

Normalmente eles não saem muito dos eixos 
Normalmente eles não saem muito dos eixos, é mais em termos de Messenger e jogos, 
não saem daí. (…) Hi5 Também às vezes lá vão procurar um filmezinho, mostrar ao 
vizinho o que fizeram, colocaram ou mostraram… (Pr9 – F (54) - AMP - 9 - TIC) 

não é muito difícil de controlar 
Nós temos 2 professores, portanto eles estão a pares, o que dá 12 computadores, nós 
somos 2, portanto 6 computadores por professor não é muito difícil de controlar. Os 
monitores estão virados para nós, a sala está em U. E eles estão sempre a solicitar [a 
nossa atenção]. (Pr5 – F (37) - AML - 2C - EF, AP) 
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3.3. As TIC na escola, fora dos tempos lectivos 

A integração das TIC na escola foi desde sempre concebida enquanto medida 

estratégica de correcção parcial das assimetrias sociais no seu acesso e utilização. 

Muitas crianças tiveram o primeiro contacto com computadores e com a internet na 

biblioteca escolar, a partir da implementação do programa “Internet na Escola” em 

meados da década de 90. A tendencial massificação da posse e uso de computador e da 

internet, ocorrida ao longo dos últimos anos, auxiliada também pelos programas 

governamentais e-escola e e-escolinha, talvez tenha vindo a fazer diminuir esse papel 

de primeiro contacto, mas constitui ainda um valioso auxiliar à integração das TIC nos 

processos de estudo e aprendizagem por parte dos alunos e de desenvolvimento de 

competências de procura e avaliação de informação, particularmente no caso dos 

alunos oriundos de meios familiares menos favorecidos onde o papel da família nesse 

campo está diminuído (Almeida e outros, 2011a).  

Fora da sala de aulas, as TIC são fundamentalmente utilizadas para actividades 

lúdicas e de pesquisa. No primeiro ciclo do ensino básico estes dois tipos de 

actividade até estão razoavelmente associados 

Vou para o Minimat. (…) É um jogo. Vamos lá participar e ficamos em primeiro, 
segundo. Também há em Campia e um dia foi em Aveiro. E a nossa escola acho que não 
ganhou nada. (…) Vamos com o professor de matemática… Aqui treinamos. Depois 
vamos a campeonatos. É um jogo de perguntas de matemática. (…) Vamos na hora de 
estudo acompanhado e só vão os mais espertos a matemática. (C140 - 4 - O Frades - F - 
LS – B) 

Mas a actividade de pesquisa está sempre presente, quer para a realização dos 

trabalhos de casa quer para aprofundamento de temas suscitados pelos professores. 

Só na biblioteca quando estou a fazer os trabalhos. (…) Na biblioteca costumo fazer 
trabalhos sobre autores de livros, costumamos também fazer histórias sobre um livro e 
é só isso. (…) Costumo utilizar só para Português. (…) Não, [na sala de aulas] só usa o 
professor. (C48 - 4 - Perafita - F - LN - D) 

Nos ciclos de ensino seguintes, as actividades lúdicas ganham um pouco mais de 

protagonismo, consequência do crescimento do mercado de produtos electrónicos e 

actividades para crianças e jovens no início da adolescência que sustentam o 

desenvolvimento das respectivas culturas juvenis (jogos, comunicação com pares, perfis 

de redes sociais, o seguimento de bandas musicais, actores, etc.).   

Porque é uma maneira de eu estar distraída. Eu quando tenho um intervalo de duas 
horas não estou sem nada para fazer. (…) Jogar, ir ver o que é que tenho nos emails, ir 
ao gmail da turma… (C76 - 6 - Oeiras - F - LN – B) 

Cá [na Escola] gosto mais de jogar... Os trabalhos de casa gosto de fazer sossegadinho 
no meu lar. (C36 - 6 - C Moderno - M - LS – B) 
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Sim, costumo utilizar a internet. (…) Às vezes venho com as minhas amigar para eu lhes 
mostrar umas certas coisas que eu vi na internet e que não posso só “dizer” mesmo, e 
vou-lhes mostrar as coisas nos computadores da biblioteca. (C45 - 6 - O Frades - F - LN 
– A) 

Eu gosto porque por exemplo, alguma pesquisa, alguma coisa tenho aquele tempo livre 
na escola, então aproveito e assim já não levo tanta coisa para casa. (C55 - 9 - NS 
Rosário - F - LS – A)  

No 5º ano e 6º às vezes vinha para cá com umas amigas e íamos para os computadores 
de informática. (…) Era para lazer, até jogávamos assim aqueles jogos para vestir as 
bonecas e isso. (C24 - 9 - C Moderno - F - LS – C) 

A utilização das TIC no espaço escolar para este tipo de consumos electrónicos não é, 

no entanto, encorajada ou autorizada da mesma forma em todos os espaços de ensino. 

Algumas escolas disponibilizam espaços ou computadores ligados à internet para estes 

fins, reconhecendo a inevitabilidade do seu consumo por parte dos adolescentes  

Na escola a internet está bloqueada em tudo… e se encontrar a palavra jogo ou assim 
não nos deixa entrar. (…) Se for vários jogos, abrimos a página e fecha, bloqueia. Mas 
na Biblioteca, em TIC dá para fazer tudo. (C124 - 9 - AMP - M - LN) 

Costumo usar quando por exemplo antes do treino, costumo usar para ir ao Facebook e 
ao hi5, às vezes quando eu preciso de fazer, sem ser na aula, um trabalho que é preciso 
para casa, também vou… (C55 - 9 - NS Rosário - F - LS – A)  

Na escola, nos computadores da sala de informática e nós instalamos o Pokerstar, tem 
lá um chat, e eles falam todos em inglês, costumamos falar com eles. (C119 - 9 - AMP - F 
- LS – B) 

Normalmente é para nós andarmos onde quisermos e eu vou sempre ao Facebook e ao 
hi5 e depois, quando vou à biblioteca é sempre por causa de trabalhos... (C156 - 9 - F - 
AMP - LN – C) 

Na biblioteca temos uma zona de …. Como é que é… de lazer e na zona de estudo e o 
computador está nessas duas e pronto e depois nós vamos escrever ou jogar e pesquisar 
porque temos segurança, que foi há pouco tempo que puseram essa regra, só pode ser 
jogos educativos não se pode jogar “outros” jogos porque já houve um aluno que pôs 
vírus nos computadores da escola. E pronto, só podem ser jogos educativos e os 
funcionários estão a controlar, de vez em quando olham. (C49 - 6 - Perafita - F - LS – B) 

mas outras estabelecem entraves, quer pela existência de regras e vigilância, quer de 

bloqueios electrónicos automáticos à visualização de determinados sítios ou tipos de 

sítios Web.  

Ir assim ao hi5, Facebook, esses sites…(…) está lá uma pessoa que está a vigiar em que 
sites é que nós estamos e se estivermos por exemplo, assim nesses sites ou em sites de 
jogos, não deixam. (C55 - 9 - NS Rosário - F - LS – A)  

(…) não podemos estar sempre lá agarrados e não devemos estar lá sempre a jogar 
jogos (…) A senhora pergunta sempre se é para fazer trabalhos ou jogos, porque quem 
diz que é trabalho tem de ser mesmo verdade por que senão depois elas também estão 
sempre a ver, passa à frente dos que é para jogar. (C11 - 6 - Barreiro - F - LS – B) 

Este ano ainda não utilizei, o ano passado é que os meus amigos jogavam jogos e eu ia 
para ao pé deles, mas acho que nem cheguei a jogar jogos, cheguei foi a pesquisar 
coisas, as contínuas também não deixam ir ao msn, nem ao hi5, agora está com outras 
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regras ainda mais exigentes, acho que só se pode fazer trabalhos, não podemos jogar 
jogos. (C13 - 6 - Barreiro - F - LN - D) 

Na escola não se pode ir a muitos sites não se pode jogar, não se pode ir ao Hotmail, não 
se pode ir a nada. (C46 - 6 - O Frades - M - LN – C) 

[Utilização na escola] ah… não tenho muito gosto. (…) Porque não podemos jogar, não 
podemos ir ao e-mail, só podemos fazer… pesquisar. Só podemos fazer isso. Não é que 
eu me importe disso (risos), mas não dá tanto gosto. (C88 - 6 - NS Rosário - F - LS – A) 

A certa altura nós estávamos lá, escrevíamos Jogos Olímpicos e ele apagava a página, 
porque na palavra estava jogos... E não se pode jogar...nada. (C23 - 9 - C Moderno - F - 
LS - B)  

O estabelecimento deste tipo de regras por parte das Escolas é compreensível. A 

aquisição destes equipamentos e os respectivos custos de manutenção são suportados 

para fins educativos e não para entretenimento dos alunos nos tempos não lectivos. É 

certo que o conjunto de actividades lúdicas também incorpora um conjunto de 

aprendizagens importantes, mas esses ensinamentos poderão ser obtidos fora do 

espaço escolar (em casa ou noutros espaços de utilização menos condicionada como a 

casa de amigos, bibliotecas ou espaços municipais de acesso à internet).  

O condicionamento deste tipo de actividades é efectuado também por questões de 

segurança das redes e do equipamento escolar. O download de jogos, a cópia de 

ficheiros trazidos de casa pelos alunos ou a consulta de páginas da internet com 

conteúdos menos próprios pode causar alguns problemas técnicos aos computadores e 

à rede escolar, pela incorporação de vírus informáticos, ou mesmo problemas de outra 

natureza, como a cópia ilegal de software ou conteúdos de natureza menos adequada. 

O estabelecimento de regras pode até considerar-se pedagógico uma vez que mostra aos 

alunos que há pelo menos duas modalidades específicas de utilização destes 

instrumentos, a de aprendizagem e a lúdica, cujos espaços e tempos próprios não 

devem ser confundidos. É claro que, por vezes, as circunstâncias mudam e é na escola 

que se podem realizar actividades não autorizadas em casa… 

 Ah, porque quando estou cá na escola posso utilizar a internet… porque nas segundas 
até às sextas não posso utilizar computador. (…) Tenho que estudar.” (C17 - 9 - Barreiro - 
M - LN - D) 

 
3.4. A internet entre a casa e a escola 

As crianças entrevistadas, em geral, preferem utilizar a internet em casa do que 

na escola, circunstância verificada também em estudos noutros países (Mumtaz, 2001). 

Esta preferência assenta numa série de razões. A primeira é de carácter técnico: a 

internet na escola é lenta, o software não é o que usam habitualmente e os 

computadores estão “cheios de vírus”.  
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prefiro a minha net de casa 
[Não utilizo aqui] Porque para trabalhos prefiro a minha net de casa, porque eles aqui 
têm computadores cheios de vírus. (…) Eu uma vez...em Área de Projecto, fui lá e tinha 
52 vírus...numa pen de 2 Gigas! (C41 - 6 - G Vasco - M - LS - B) 

é muito lenta e muito má 
Não [gosto de usar na escola], porque a internet é muito lenta e muito má e os 
computadores estão sempre cheios de vírus. (C6 - 9 - Barreiro - F - LN - D) 

já tenho apoio dos meus pais 
Em casa, sim. (…) Porque acho que é melhor, já tenho apoio dos meus pais, aqui faço 
algum disparate, aqui apanham vírus e os meus pais têm de pagar, em casa estou mais 
segura. (C125 - 6 - GILCO - F - LN - B) 

tenho os meus programas 
Eu gosto mais em casa porque tenho os meus programas, aqui os programas são 
diferentes do que eu uso, por exemplo eu não uso o internet Explorer, eu uso o Google 
Chrome e aqui não há, não gosto muito de trabalhar. (…) Já tenho os favoritos lá, as 
páginas que eu visito… (C43 - 9 - G Vasco - M - LN – D) 

No entanto, a razão fundamental que justifica esta preferência é a autonomia de que a 

maioria dos nossos entrevistados goza em casa. Aqui podem trabalhar mais tranquilos 

e com uma velocidade de uso que não podem obter na escola. Podem gerir o seu 

tempo… dedicar algum aos trabalhos de casa, ao estudo e outro à sociabilidade 

electrónica com os seus amigos ou, acima de tudo, fazer um jogo, a solo ou na 

companhia real ou virtual dos seus pares (Mumtaz, 2001).   

posso jogar e aqui não 
[Prefiro usar a internet] em casa do meu pai (…) Porque em casa do pai eu posso jogar e 
aqui não, aqui só posso trabalhar. (C1 - 4 - Barreiro - F - LN – D) 

Tenho mais privacidade 
Gosto [mais em casa]. (…) Porque eu fico mais tempo… (…) Ficar conversando com os 
amigos, baixar filmes, e é isso. (…) Tenho mais privacidade. (C10 - 9 - Barreiro - M - LN - 
D) 

em casa dá para ir ver o joguinho 
Em casa, porque em casa dá para ir ver o joguinho. (…) É a única desvantagem que o 
colégio tem, mais nada. (C92 - 9 - NS Rosário - M - LS – A) 

na escola estou ali controlado 
Em casa. (…) Porque na escola estou ali controlado, não posso jogar jogos e isso. Em 
casa, já posso jogar os jogos, já posso ir para o HI5, etc. Na escola não. (C134 - 6 - AMP 
- LN - M - B) 

Em casa faço aquilo que eu quero, vejo aquilo que eu quero e não o que os professores 
mandam fazer. (C109 - 9 - Oeiras - F - LS – A) 

Uma outra razão para a preferência pelo uso em casa é o auxílio que lhes pode ser 

prestado por pais e irmãos, tanto em actividades de carácter lúdico como para os 

trabalhos de casa e pesquisas na internet. Trata-se de um sinal forte de que as TIC tanto 

podem facilitar um incremento do isolamento como um aumento da sociabilidade, 

tanto familiar quanto entre amigos. 

          



 

 214 

                               eles ajudam-me mais 
Gosto mais em casa porque eles ajudam-me mais e às vezes posso estar com os meus 
irmãos e a jogar ao mesmo tempo e isso é mais divertido. (C107 - 6 - G Vasco - F – LS) 

                            casa com a ajuda do meu irmão 
Agora já prefiro [usar a internet em casa] fazer os trabalhos em casa com a ajuda do 
meu irmão, para ele me ajudar mais. (C111 - 4 - O Frades - F - LN – A) 

                                                eles vêm ter comigo 
É uma coisa que eu posso fazer enquanto os meus irmãos estão a fazer outra coisa, mas 
às vezes eles vêm ter comigo. (…) Sim, porque [em casa] o meu irmão dá-me uma 
ajudinha a ganhar aos outros. (C113 - 4 - Oeiras - M - LS - B) 

gosto muito de estar com os meus pais no computador 
Em casa de amigos e em minha casa. (…) Em minha casa, porque gosto muito de estar 
com os meus pais no computador, em casa de amigos, porque gosto de estar muito com 
os amigos, jogo de jogar com eles sem fazer batota... (…) Mais ou menos ir à “quinta”, ao 
“café”, o meu pai também tem um jogo de batalhas... (C141 - 4 - AMP - F - LN - A) 

O reverso da medalha relativamente aos últimos testemunhos apresentados 

verifica-se pelo raro mas existente privilégio do uso das TIC na escola. Registam-se 

justificações de diverso tipo para esta circunstância. A primeira reside na escassez de 

privacidade ou autonomia que se tem em casa, seja por as crianças se sentirem 

incomodadas pelo olhar de outrem, mesmo que seja só por curiosidade, seja por 

excesso de solicitações por parte dos elementos da família.  

Porque em casa a minha irmã está sempre a olhar para o meu computador, a ver o que 
é que eu faço… Assim não me sinto muito vigiada. (C58 - 6 - Perafita - F - LN - D) 

Porque [na escola] tenho um nível de concentração mais alto, porque em minha casa é 
um bocado mais coiso... a minha mãe pede me para fazer isto e aquilo e não posso estar 
tão concentrada e aqui na escola tenho mais concentração, estou mais preocupada com 
o trabalho. (C155 - 9 - AMP - F - LN - D)  

Há, no entanto, um outro conjunto de justificações menos claras. Revela-nos uma 

criança que muitos colegas preferem utilizar a internet na escola por causa da 

vigilância dos pais. Tal poderá suceder tanto por um excesso de vigilância e 

severidade dos pais, como por um volume acrescido de comportamentos e actividades 

menos correctas por parte dos alunos. O último testemunho diz apenas respeito a um 

talvez excessivo apego do aluno relativamente à sua professora.     

Apesar de muitos colegas meus preferirem a escola por causa dos pais, eu não tenho 
esse problema. Os meus pais sabem que podem confiar em mim e é isso. (C103 - 9 - O 
Frades - F - LN – A) 

Gosto de fazer pesquisas [na escola] para agradar à minha professora e gosto das 
coisas que lá há. (C142- 4 - G Vasco - M - LN - B) 

O uso das TIC bem como o consumo de conteúdos electrónicos entre pares é 

uma outra motivação para o privilégio da utilização da internet noutro local que não o 

alojamento familiar. Poder-se-ia pensar que tal circunstância sucederia por uma clara 

associação entre determinadas práticas de utilização da internet e outros modos de 
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estruturação das culturas juvenis (música e video-clips, modos de vestir, estilos de 

penteados, linguagens, etc.). No entanto, o privilégio da utilização entre pares verifica-

se apenas entre as crianças mais jovens, frequentadoras dos anos terminais do primeiro 

e segundo ciclos do ensino básico. Talvez a motivação resida precisamente nos 

primeiros esboços de estruturação das culturas juvenis...  

estou mais à vontade na internet 
É igual. Em casa, pronto, estou mais à vontade na internet. Mas cá na escola é igual. 
Sinto-me da mesma forma. (…) Depende. Quando estou cá [na escola] com amigas gosto 
mais de usar cá. Porque eles estão comigo. Mas quando estou sozinha gosto mais de 
estar em casa para usar. (C21 - 6 - C Moderno - F - LS - B) 

estou a usar a Internet com os meus colegas 
[Gosto de usar a internet na escola] Porque estou a usar a Internet com os meus colegas. 
(…) Porque podemos falar pela Internet. Mas tens o teu colega ao lado, não precisas de 
falar pela Internet!? Mas mesmo assim! (…) Nós, até na altura em que fomos à 
biblioteca, estava a falar com eles e eles estavam mesmo à minha beira. (C28 - 4 - 
Perafita - F - LC - C) 

porque tenho sempre uma amiga 
Normalmente sim, porque tenho sempre uma amiga. (…) Porque discutimos 
normalmente sobre o assunto dos animais, estamos lá a discutir e é mais divertido do 
que em casa que estou sozinha só com o meu irmão que é mais pequeno. (C35 - 6 - C 
Moderno - F - LS - B) 

trabalhamos em pares 
Porque em informática trabalhamos em pares, então alguns têm ideias de sites 
diferentes e então alguns sites são giros. (C53 - 4 - NS Rosário - F - LN - A) 

Tenho lá amigos a acompanhar 
Tenho lá amigos a acompanhar que podem jogar comigo. E olha, um amigo meu, pediu 
amizade mas ainda não fui lá para ver. (C122 - 4 - AMP - M - LN) 

As dificuldades de relacionamento com os colegas a propósito da utilização das 

TIC são referidas por um conjunto diminuto de crianças, assemelhando-se vagamente à 

prática de um bullying ligeiro, nada se aproximando do alarme social que usualmente 

rodeia estes temas. Muitas vezes são amigos a pregar partidas, outras poderão ser 

formas de exercício de micro-poder por parte de colegas mais adiantados ou mais 

velhos.        

Mais ou menos. (…) Porque às vezes são os amigos que tapam à frente, fazem pesquisas 
e não deixam os outros pesquisar... (C141 - 4 - AMP - F - LN – A)  

Às vezes estás a fazer um trabalho, chegam-se lá os outros e começam a desligar o 
computador ou as outras coisas (…) Pois. Não dá para fazer quase nada. Chegas lá e 
eles chegam lá e clicam Alt F4 desliga-se a página toda. Desliga-se tudo… (C4 - 6 - 
Barreiro - M - LS - D) 

 

3.5. A pesquisa na internet: usos e abusos 

Os recursos electrónicos nas actividades de pesquisa, em sala de aula, no centro de 

recursos ou mesmo em casa não diferem muito substancialmente. A internet é o 
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recurso fundamental quando os professores introduzem a necessidade de pesquisa 

para uma qualquer tarefa escolar, sobrepondo-se mesmo aos outros recursos 

impressos mais imediatos, como os manuais escolares. 

Hoje em dia é uma das coisas que sinto é que os alunos, quando se fala em investigação, 
recolha... Pensam logo na Internet. A primeira palavra, o primeiro sítio que lhes vem à 
cabeça é a Internet. (Pr28 – M (42) - AMP - 2C - EVT, AP) 

O motor de busca Google é o preferido por cerca de 90% das crianças entrevistadas, 

sendo de supor que o seja também para os trabalhos e pesquisas escolares. A 

Wikipedia é o segundo meio de pesquisa mais referido e alguns alunos acrescentam 

ainda blogs específicos (recomendados pelos professores), sítios específicos 

relacionados com as temáticas que estão a trabalhar (ambiente, por exemplo), a 

Infopédia, entre outros menos referidos.  

A progressão escolar é notória no crescendo de sofisticação dos recursos 

utilizados. No primeiro ciclo são recursos didácticos associados a processos lúdicos de 

aprendizagem, tais como a utilização de jogos para a matemática ou a leitura e/ou 

audição de histórias através do computador e da internet. No segundo ciclo regista-se 

um uso mais assíduo da wikipédia. No terceiro é possível perceber um incremento 

(embora não generalizado) da articulação entre as fontes electrónicas (páginas 

encontradas através do Google ou wikipédia) e as fontes impressas clássicas.   

…1º ciclo … 

Uma vez por período nós temos que fazer mesmo um trabalho, esse toda a gente tem que 
fazer, mas podemos fazer quando quisermos trabalhos de pesquisa para apresentar à 
turma. (…) Normalmente é para estudo do meio, no 1º ano não fazíamos muito, mas no 
2º era os aparelhos reprodutores, no 3º fazíamos sobre... não me lembro... (…) Estudo 
do meio. (C71 - 4 - Oeiras - F - LN - B) 

Há o e-escolas e mais nenhuma. Dá para estudarmos na internet… São exercícios, 
explicações, jogos... Tem jogos de Matemática, Língua Portuguesa e Estudo do Meio. 
(C141 - 4 - AMP - F - LN – A) 

Vou. Vou fazer um bocadinho dos trabalhos de casa e depois vou ler a história... É... tem 
um programa que se chama www.historiadodia.pt. Vai lá, aparece-lhe a primeira coisa 
que é a história de hoje e lê a história. (C87 - 4 - NS Rosário - M - LN - A) 

…2º ciclo … 

Vou ao Google ou vou a um site da wikipedia.. (…) Da wikipedia (…) Hum, escrevo no 
Google a informação que preciso, pesquisar, depois vou vendo em vários sites e junto a 
informação de todos os sites e depois reescrevo num resumo. (C4 - 6 - Barreiro - M - LS - 
D) 

Agora se forem trabalhos que têm de ser mesmo no computador – ex: historia, área 
projecto… porque tem de ser um documento e assim fazemos no computador. E, por 
exemplo, se preciso de imagens de reis vou a Google imagens e vou buscar reis. (C49 - 6 
- Perafita - F - LS - B) 
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Eu nas aulas normalmente é só o Google porque tem lá várias informações sobre o tema 
que nós queremos abordar. (c107 - 6 - G Vasco - F - LS - B) 

Quando eu precisei de fazer pesquisas sobre o tráfico em história, escrevi lá “o Tráfico 
de escravos” e apareceu. Mas normalmente, quando vou mais para pesquisas vou mais 
à Wikipédia. (…) Antes eu não ia muitas vezes porque muitos dados eram falsos. Mas 
agora dizem que a segurança está melhor. (C41 - 6 - G Vasco - M - LS - B)  

Eu e mais duas colegas fizemos um trabalho sobre bullying. Wikipedia, tirar imagens, 
no Google. E depois fiz o trabalho Porque não tenho muitos livros. Só tenho mesmo do 
12º e isso e não falam muita coisa. Sim, fui vendo… lendo aquela página em inglês. 
Quando não consigo dizer uma palavra vou ao Google tradutor e escrevo lá a palavra 
que quero. (C58 - 6 - Perafita - F - LN - D) 

Às vezes tenho dificuldades em português e vou ao site do Priberam, que é um 
dicionário, e diz-me as coisas todas. (C158 - 6 - AMP - F - LN - C) 

…3º ciclo … 

Normalmente procuro no Google mas vou sempre à wikipédia… Ou então noutras 
páginas que tenham a ver. (C15 - 9 - Barreiro - F - LN - D) 

Vamos ao Google e pesquisamos na wikipedia. (C17 - 9 - Barreiro - M - LN - D) 

Wikipédia. (…) Para retirar informações. (C33 - 9 - Barreiro - M - LN - C) 

O Google, Wikipédia e acho que não é mais nenhuma. (C50 - 9 - Perafita - F - LN - LN – 
D) 

Google para pesquisarmos alguma coisa, de resto… não somos obrigados a pesquisar 
em nenhum sítio em especial. (C124 - 9 - AMP - M - LN) 

Ao Google, à wikipédia. (…) E aos sites oficiais. (C17 - 9 - Barreiro - M - LN - D) 

Algumas vou ao Google, outras através da wikipédia. (…) E depois, vou vendo a 
informação e vou seleccionando. Aquilo que vir que me facilitar na pesquisa, e que me 
responde às questões, aos objectivos que eu preciso, vejo, depois resumo e meto no 
trabalho! (C18 - 9 - Barreiro - F - LN - D) 

Sobre coisas da actualidade e para a escola também. (…) Porque sem ser na Internet 
dificulta-nos o nosso trabalho. Num livro demora muito mais tempo. E assim com a 
Internet temos as coisas mais facilitadas. (…) Vou ao Google e basta escrever aquilo que 
eu quero e aparece-me logo nas primeiras páginas o que é que eu quero. Portanto se 
fosse no livro era muito mais difícil, tinha que estar lá a procurar, a procurar e a 
procurar... (…) Ciências Naturais, Físico-Química, Geografia, Inglês... basicamente são 
todas... História... e Português. (C51 - 9 - Perafita - M - LN - C) 

Vou ao google. (…) Eu dantes ia muito á Wikipédia, até que descobri que a Wikipédia 
não era 100% fiável, porque qualquer pessoa pode lá entrar e por as informações que 
quer, se bem que tem de ser aceite, mas pode-se pôr quase tudo, então, normalmente, 
vou a sites de escolas que já têm trabalhos feitos ou informações. (C6 - 9 - Barreiro - F - 
LN - D) 

Depende, há trabalhos de casa que faço pelo livro, às vezes precisam de ser um pouco 
mais completos, aí faço pesquisa. (…) Acho que só mesmo para história e às vezes vou ao 
tradutor para inglês ou francês, às vezes também uso a Infopédia para português, os 
sinónimos ou assim, é mais prático, além disso é muito mais completo. (C7 - 9 - Barreiro 
- F - LN - D) 

Costumo, sempre que há um trabalho eu uso a internet, basicamente, a não ser que seja 
um trabalho de pesquisa no centro de recursos, utilizo muitas vezes livros, acontece 
muitas vezes, acho que é muito melhor, porque nós na internet quando precisamos de 
um site, temos aquilo ligado, a outra pessoa também vê esse site, é muito comum. A 
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Wikipédia, por exemplo, deixei de ir lá buscar informação, vai lá toda a gente e acaba 
por não ser um trabalho original… (…) História e ciências, não faço directamente 
trabalhos, mas faço trabalho de pesquisa, por exemplo em ciências, sobre os nossos 
órgãos internos tento saber mais sobre eles, tento saber sobre casos de doenças que 
possam aparecer, curas, nomes de vacinas. (C56 - 9 - NS Rosário - M - LS - A) 

Sim… trabalhos. (…) Wikipedia, tem sempre lá tudo… Depois vou ver fotos…(…) Google, 
também… (…) Quase todas. (…) Francês, por exemplo [não dá]. (…) Tem de ser por 
livros. (…) Os trabalhos que a professora pede tem que ser pelos livros. (C109 - 9 - Oeiras 
- F - LS - A) 

Alguma dúvida a português, vou ao dicionário português/inglês ou 
português/espanhol. (…) Tenho mas é muito pequenino [o dicionário], já está 
desactualizado. Na net é mais rápido e como já estou ali não preciso de estar a ir lá em 
cima, porque em minha casa são três pisos e aquilo dá muito trabalho subir, logo não 
tenho de ir lá em cima buscar o dicionário e trazer cá para baixo… (C139 - 9 - NS 
Rosário - F - LN - A) 

É curioso constatar que algumas das crianças conhecem bem alguns dos problemas 

das fontes de informação electrónica, sobretudo os já identificados em alguns 

segmentos da wikipedia. Foi-lhes transmitido, por professores e pais, que é necessário 

ter algumas cautelas com a informação utilizada a partir deste meio, uma vez que é uma 

enciclopédia de construção livre por parte dos seus utilizadores: … às vezes a gente está a 

procurar e [a professora] diz para não procurar aí que são fontes falsas… (C129 - 9 - AMP - M 

- LN - C); …o meu pai diz-me sempre para ter cuidado com a wikipedia que é escrita livre, 

qualquer pessoa pode escrever o que quiser (C67 - 9 - C Moderno - M - LS - B). Este aviso não 

dispensa a necessidade de construção, por parte dos alunos, de métodos e processos de 

análise e avaliação crítica da informação que lêem na internet ou noutros suportes, sob 

pena de direccionarem a sua utilização, por vezes acrítica e um pouco descuidada, para 

outras fontes com equivalente crédito de qualidade de conteúdos menos reconhecido 

enquanto tal.  

O modo como parte significativa das crianças usa a informação pesquisada merece 

também alguma apreensão. É candidamente afirmado o uso da fórmula copy and 

paste da informação encontrada nos trabalhos supostamente escritos, por vezes sem 

qualquer outra edição ou contextualização por punho próprio: Fui à Wikipedia, escrevi lá 

o tema, depois copy paste. (C156 - 9 - F - AMP - LN - C) ou A Wikipedia tem lá um bocadinho 

de tudo falado e eu vou lá muitas vezes para tirar trabalhos. (C46 - 6 - O Frades - M - LN - C). 

Uma outra estratégia consiste na procura de trabalhos já realizados na internet, por 

vezes noutras escolas e em anos lectivos anteriores: … porque a pessoa pegou naquele 

trabalho e mudou só o nome, o ano e pronto pode ter mudado as cores das letras, do fundo, 

pôs assim um fundo diferente e como são feitos por pessoas do nosso ano, a linguagem é igual. 

(C55 - 9 - NS Rosário - F - LS - A). 

Alguns, mais sofisticados, substituem as marcas do português do Brasil por expressões 

autóctones – um blogue brasileiro que a gente encontrou sobre poluição e isso e tinha lá uma 
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nota, não é, e depois corrigia o brasileiro... (C129 - 9 - AMP - M - LN - C) –, mas o 

problema não se altera substancialmente. 

É, no entanto, curioso notar a reflexão que é produzida por algumas das crianças 

entrevistadas relativamente a estes problemas. 

eu estive sempre contra, mesmo 
Isso sempre foi algo que eu estive sempre contra, mesmo. Pode não acreditar em mim 
mas nunca cabulei. Nunca mesmo, já me deram cábulas nunca as utilizei, nunca tive, 
porque eu não me quero enganar a mim próprio, estou aqui e estas cábulas estão para 
me ajudar? Não. Estão aqui para eu saber as respostas, não estou a ver o que é que eu 
sei, estou a ver o que é que está aqui escrito no papel, por isso copiar da Internet acho 
que é a mesma coisa que cabular, por isso nunca cabulei. (C67 - 9 - C Moderno - M - LS - 
B) 

Eu não muito obrigada 
Eu não muito obrigada… Pesquiso a informação e depois faço o trabalho, consultando 
livros para ver se a informação é verdadeira ou não e depois, se os livros estiverem mais 
completos, vou acrescentando… (C103 - 9 - O Frades - F - LN - A) 

vai lá toda a gente e acaba por não ser um trabalho original 
Sempre que há um trabalho eu uso a internet, basicamente, a não ser que seja um 
trabalho de pesquisa no centro de recursos, utilizo muitas vezes livros, acontece muitas 
vezes, acho que é muito melhor, porque nós na internet quando precisamos de um site, 
temos aquilo ligado, a outra pessoa também vê esse site, é muito comum. A Wikipedia, 
por exemplo, deixei de ir lá buscar informação, vai lá toda a gente e acaba por não ser 
um trabalho original… (C56 - 9 - NS Rosário - M - LS - A)    

A utilização quase que indiscriminada da estratégia de “copy and paste” por parte 

muito significativa dos alunos dos diversos ciclos de ensino conduz inclusivamente ao 

delineamento de algumas estratégias para disfarçar a sua utilização. Uma delas 

é a já referida “tradução” do português do Brasil para o português de Portugal das 

passagens “tiradas” (uma expressão utilizada pelos alunos para referir este 

procedimento) de páginas electrónicas ou de documentos nestas depositados. As 

restantes passam pela cópia a partir de documentos que não estejam entre os 

primeiros identificados pelo motor de pesquisa, ou seja, os que são necessariamente 

conferidos em primeiro lugar pelos professores. 

Se for bem feito o trabalho. Ora se a gente entrar no Google, a primeira informação 
aparecer lá de de cara, os professores descobrem. Agora se for uma página mais à 
frente no Google, aí já não descobrem (C10 -9- Barreiro- M – LN –D) 
 

A eliminação e/ou substituição de segmentos do trabalho que, pela linguagem ou 

especial complexidade possam contribuir para a suspeita imediata de cópia por parte 

dos professores 

não posso ser burro de copiar o trabalho exactamente como é 
(…) Mas não posso ser burro de copiar o trabalho exactamente como é, retiro o 
trabalho, mudo uma ou duas coisas mais simples ou mais complicadas e entrego o 
trabalho. (C115 - 9 - AMP - M - LS - D) 
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meti aquilo e depois comecei a copiar com caneta e papel 
Eu meti aquilo e depois comecei a copiar com caneta e papel. (…) Eu escrevi tudo. E 
porque aquilo estava com palavras caras e eu não costumo escrever assim e eu depois 
estive a pensar, como eu não costumo falar assim o stôr ia desconfiar… então alterei e 
pus aquilo para a minha língua. (C76 - 6 - Oeiras - F - LN - B) 

Ou, ainda, pela inclusão estratégica de um ou outro erro evidente que ateste aos 

olhos do professor a execução do trabalho por parte do aluno  

Eu fiz uma vez. Que não percebia como é que era para fazer o trabalho e então, como já 
estava no último dia e não tinha tempo, lembrei-me: ai, tenho de fazer aquele trabalho.  

fiz lá uns errozitos meus 
E então copiei, fiz lá uns errozitos meus para mostrar que fui eu que fiz e entreguei. Mas 
só foi uma vez. (C88 - 6 - NS Rosário - F - LS - A) 

E como reagem os professores à estratégia de “copy and paste” executada e por 

vezes disfarçada pelos alunos? Das entrevistas às crianças parece emergir alguma 

bonomia no confronto dos alunos com estes actos, embora os repreendam e penalizem 

quando o fazem.  

                                           Isto está em brasileiro 
A professora leu o trabalho e disse: “Isto está em brasileiro, Ana Laura!”. Porque eu nem 
tinha lido. (…) Não, ela pediu-nos para repetirmos o trabalho. (C128 - 9 - AMP - F - LN - 
A) 

                          vão fazer o trabalho todo de novo 
[E o professor disse] «Silva e Maria José, vocês vão fazer o trabalho todo de novo 
porque o trabalho está copiadíssimo e não me voltem a apresentar este trabalho que isto 
não é trabalho, isto chego lá e é só copiar, isto é uma cópia! Vocês têm de resumir por 
palavras vossas porque há algumas coisas que é importante falar por palavras nossas 
… (C49 - 6 - Perafita - F - LS - B)  

          o teu português está um bocado esquisito 
A maior parte apanha-nos (risos). As vezes é, «olha, o teu português está um bocado 
esquisito…», outras vezes é, «olha já fizeste o trabalho, sabes a matéria e vais ter de me 
explicar…». Depois não conseguimos explicar. Dizem que podíamos ter feito o trabalho 
pelos livros, pelas revistas. (C143 - 9 - AMP - M - LN - C) 

                                             se for todo, tem zero 
Podem descobrir porque como nós temos de pôr os sítios que visitamos, os links, então se 
eles carregarem nos links vão parar à página e se virem que é tudo copy/paste depois 
descontam. (…) Descontam a parte em que foi feito o copy/paste. (…) Ah, se for todo, 
tem zero. (C124 - 9 - AMP - M - LN) 

 
O problema do plágio dos conteúdos encontrados pelos alunos na internet ou noutros 

suportes é relativamente novo, assenta na alteração parcial dos métodos pedagógicos 

efectuada nos últimos anos e tem suscitado alguma reflexão interessante por parte da 

pesquisa na educação (Ercegovac, 2006). O plágio de conteúdos electrónicos passou a 

assumir uma maior acuidade a partir do momento em que se procurou que a 

aprendizagem incorporasse uma maior dose de pesquisa e reflexividade, investidas em 

trabalhos originais redigidos por parte dos alunos, em detrimento da mera apreensão e 

reprodução dos conteúdos transmitidos pelo docente e manuais em testes e exames 
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escritos. Ora, a estratégia de estudo conducente a esta última prática consiste mais na 

memorização do que na compreensão e reflexão acerca dos conteúdos de manuais, 

livros e conteúdos electrónicos, essa sim adequada à elaboração de trabalhos escritos. 

Mas é esta estratégia que está a ser praticada pela maior parte dos alunos na execução 

dos trabalhos: a identificação e adaptação/colagem de conteúdos electrónicos (cuja 

busca e obtenção é imediata e não morosa como a pesquisa nos arquivos das bibliotecas 

e centros de recursos) às tarefas propostas pelos docentes, tal como se adaptassem uma 

parcela de texto memorizado ao enunciado de um teste.  

É difícil nestes níveis explicar o conceito de plágio, porque mesmo as crianças estão 
habituadas por exemplo, em situações de teste para responderem a uma pergunta a 
irem buscar informação ao texto, mas eles não vão buscar informação ao texto eles 
copiam a informação do texto e para eles largarem essa forma de trabalhar e 
perceberem que copiar do texto de alguém fazer e apropriarem-se desse texto dessa 
informação como sendo deles isso é plágio que não se pode fazer. (Pr3 – M (35) - AML - 
9 -Ing) 

Cientes da utilização massiva deste método por parte dos alunos, os docentes 

desenvolveram um conjunto de estratégias de identificação e demonstração 

pedagógica, do acto prevaricador e respectivos protagonistas perante a turma, em 

jeito de alerta de má prática e respectiva prevenção. Como parte dos faltosos nem 

sequer leu atentamente a parcela de texto copiada da internet, é fácil detectar e 

demonstrar a transgressão, por vezes apenas pelo pedido de esclarecimento por parte 

do professor de um ou outro termo utilizado no trabalho.  

e nós perguntamos qual o significado de uma palavra 
… Basta perguntar algumas palavras da apresentação que eles estão a fazer e nós 
perguntamos qual o significado de uma palavra e eles coitados não sabem claro que não 
sabem… (Pr3 – M (35) - AML - 9 -Ing) 

Nem sabem o que lá está, muitos nem leram o que copiaram 
Frequentemente... (risos) (…) Nós explicamos mil e uma vezes que não pode ser assim, 
tem que fazer a tradução, tem que ver o que interessa... (…) Sim, sim, directo. A maior 
parte faz isso. (…) Nem sabem o que lá está, muitos nem leram o que copiaram. No 
outro dia tínhamos, era para procurar o tema Saúde, por exemplo, e quando me 
entregaram o trabalho dizia “Saúde – Hospital construído no Rio de Janeiro, edificado 
no século...” Portanto eles não lêem, aquilo não tinha nada a ver com o que tinham que 
pesquisar. (Pr5 – F (37) - AML - 2C - EF, AP) 

transcrevem entre aspas 
Claro que eu também lhes vou ensinando a adaptar e quando é para transcrever, 
transcrevem entre aspas, ou então pegas naquela informação, lês e tiras as tuas 
conclusões. (Pr35 – F (50) - Viseu - 1C)  

Como está claramente demonstrado nos testemunhos dos professores, a pedagogia de 

prevenção da utilização indiscriminada do corta & cola por parte dos alunos é 

efectuada de diversas formas. Por um lado evidenciando e penalizando o plágio de 

fontes electrónicas e, por outro, transmitindo aos alunos qual o modo de utilização das 
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fontes nos seus trabalhos: ler, reflectir e escrever acerca da fonte utilizada ou 

transcrever com as devidas aspas e referenciação.    

 
3.6. Serviços e plataformas electrónicas nas escolas 

Para além da internet, utilizada em casa ou na escola para funções de pesquisa de 

informação e auxílio ao estudo e desenvolvimento dos trabalhos escolares, parte 

significativa dos alunos dos três ciclos do ensino básico têm hoje em dia uma série de 

instrumentos electrónicos disponíveis que facilitam a sua relação com a escola e com a 

aprendizagem. Parte das escolas dispõe de uma página electrónica, constituindo não 

somente um interface com exterior, como também um serviço prestado aos alunos e 

respectivos encarregados de educação. É nesta que a escola deposita as informações 

do dia-a-dia,  

Sim costumo ir ver o site da escola, para ver informação. É que na quinta passada não 
houve aula, na quarta passada não houve aulas por causa que não houve água. E eu já 
sabia, foi por isso que não fui á escola porque fui ao site da nossa escola e estava lá. (C4 
- 6 - Barreiro - M - LS - D) 

bem como a informação da organização escolar como turmas, horários, 

momentos de avaliação, classificações, etc.  

Não, só se for a minha mãe para ver as notas. Eu venho aqui, mas depois digo à minha 
mãe, eu abro a página da escola e a minha mãe aí já pode dizer que “acredita” naquilo 
que eu digo. (…) Para ver as notas, as turmas do ano seguinte. (C50 - 9 - Perafita - F - 
LN - LN - D) 

 Para ver esse tipo de informação, para ver as notas, às vezes de uns amigos meus, ou 
minhas. (C4 - 6 - Barreiro - M - LS - D) 

Estes serviços prestam-se também a que os encarregados de educação mantenham 

o contacto remoto com as actividades escolares dos respectivos educandos. Horários, 

turmas, classificações e contactos dos directores de turma e de outros responsáveis 

estão habitualmente dispostos na página Web da Escola. Trata-se, claro, de uma 

valência interessante para a articulação entre a família e a escola, particularmente para 

as famílias mais mobilizadas do ponto de vista escolar e simultaneamente dotadas da 

literacia tecnológica necessária (condições usualmente associadas).  

Por exemplo em termos de informação que troco com os encarregados de educação, 
podem ser informações sobre percursos do filho, a situação escolar, por exemplo, se 
houve falta de trabalhos de casa, se houve faltas de atrasos, se está a fazer um trabalho 
muito irregular e é necessário trabalhar um bocadinho mais, às vezes comunico essas 
situações por email ao encarregado de educação, outras vezes por exemplo com os 
alunos, vamos imaginar um aluno que faltou à aula e que há um trabalho qualquer que 
ele tem que fazer, uma vez que nós temos acesso aos emails todos dos alunos e que é 
muito frequente aqui no colégio este tipo de informação via email, envio um mail ao 
aluno a dizer: “ olha é preciso fazer isto, etc, outras vezes os próprios alunos contactam 
quando têm alguma dúvida, por exemplo, qual era o trabalho de casa ou uma dúvida 
que surgiu à ultima hora, os alunos também contactam por email e é mais essa 
informação que trocamos. (Pr8 – F (31) – AMP (P) - 9 - Pt, Esp) 
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Poder-se-á talvez considerar que algumas das escolas incluídas na amostra de crianças 

e professores entrevistados exorbitam um pouco esta valência disponibilizada aos 

educadores. No entanto, o exemplo referido diz respeito a um estabelecimento de 

ensino privado, onde a monitorização continuada do comportamento e aproveitamento 

escolares por parte dos docentes pode estar contratualizada entre as partes. Não deixa, 

contudo, de parecer uma vigilância apertada…  

Na página da escola estão por vezes disponíveis outros serviços, como a 

aprendizagem à distância através de plataformas específicas (a Moodle, sendo 

software livre de código aberto, é a mais vulgarmente utilizada). Consoante a estratégia 

TIC da escola e a mobilização dos docentes para produção de conteúdos educativos 

electrónicos, as plataformas pode conter uma grande e diversa quantidade de 

conteúdos didácticos digitais: ficheiros em PowerPoint com a matéria exposta nas 

aulas; exercícios e fichas de trabalho das diversas disciplinas (bem como as respectivas 

correcções); jogos e outros materiais de apoio para o primeiro ciclo do ensino básico; e, 

finalmente para comunicação entre os alunos entre si e destes com os professores. 

Estas plataformas podem, inclusivamente, constituir um elemento importante para a 

exposição e realização de actividades em sala de aulas.  

Na escola virtual 
 Na escola virtual. (…) Para matemática. (…) É assim, nós metemos o que nós queremos, 
tipo as áreas e depois tem lá bonequinhos a falar e tem perguntas e nós temos de 
responder. (C150 - 4 - M - AMP - LN - D) 

Escola Virtual  
E nas aulas habituais em que vamos à Escola Virtual. (…) A Escola Virtual e damos a 
matéria. (…) Trabalhamos todos em conjunto porque é só no computador da professora. 
(…) Para ver informações, para ir ao Rosário Virtual e ver se há alguma mensagem. 
(C137 - 4 - NS Rosário - F - LN - A)  

Trabalhos, trabalhos, visitamos o Moodle 
TIC e área de projecto. (…) Trabalhos, trabalhos, visitamos o Moodle… é a do Moodle 
porque costumamos visitar mais. (…) O professor vigia e ajuda-nos quando temos 
alguma dúvida ou… (C97 - 9 - G Vasco - F - LN - D) 

Rosário virtual 
Às vezes, dia sim, dia não, vou ao Rosário virtual...E às vezes vou ao sítio dos miúdos e 
ao minimax. (…) Sítio dos miúdos tem lá um jogo, chamado jogo da sabedoria. Tem lá 
três matérias: língua portuguesa, matemática e estudo do meio. E podemos clicar em 
estudo do meio e aparece lá perguntas sobre estudo do meio. E que...acho que não 
acabam...E matemática ou mesmo e língua portuguesa, também. (C87 - 4 - NS Rosário - 
M - LN – A) 

 
a maneira mais segura de estudar para os testes 

Matemática e físico-química. Para ver a correcção das fichas de trabalho, que a 
professora põe e físico-química para imprimir os PowerPoint que a professora põe lá 
que é para estudar, é a maneira mais segura de estudar para os testes, é com o 
PowerPoint da professora. (C93 - 9 - NS Rosário - M - LS - A) 
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Sim, só na escola virtual porque algumas vezes a professora manda fichas. (…) Clico 
nesse trabalho e aparece-me trabalho então pronto, eu faço tudo. (…) Sim, depois envio 
para a professora, para a professora saber que eu já fiz e quantas é que eu fiz. (C136 - 4 
- Francelos (AMP) - F - LN - D) 

o manual interactivo 
Vejo o manual interactivo, vejo tudo lá porque eu a partir dos livros não me consigo 
concentrar e então estudo antes pelo manual interactivo. (C88 - 6 - NS Rosário - F - LS - 
A) 

É uma plataforma Moodle 
Para enviar os trabalhos aos professores, há professores que não têm internet em casa e 
então enviamos de lá que assim vai para a escola. É uma plataforma Moodle, sim. Como 
as notas saem primeiro na internet, vou ver à internet. (C119 - 9 - AMP - F - LS - B) 

Parte dos professores também já usa este recurso electrónico para a construção de 

conteúdos, fichas de trabalho e/ou para a comunicação com estudantes e encarregados 

de educação.  

fiz um trabalho para colocar na nossa plataforma 
Eu por exemplo, fiz um trabalho para colocar na nossa plataforma em que tinha o mapa 
de Portugal com os rios e depois ao clicar lá tinha um link que direccionava para um 
site, que tinha o que eu queria que os alunos vissem sobre o rio. E para isso tive que 
fazer uma enorme pesquisa até encontrar o site que tinha o que eu queria. E depois no 
fim tinha vários jogos sobre o que tinha visto para poder testar os conhecimentos 
adquiridos. (Pr37 – M (47) - AMP - 1C) 

Usar a plataforma moodle para disponibilizar os conteúdos 
Desaparecimento físico do livro. Algumas disciplinas vão deixar de ter manual… (…) 
Por isso nós vamos… (…) Usar a plataforma moodle para disponibilizar os conteúdos, 
audições, vídeos, que estavam nos livros. (Pr14 – M (38) - AMP - 2C - EM, AP) 

Chamamos matemática familiar 
Chamamos matemática familiar, mandamos um problemazinho para os alunos 
trabalharem com a família, um fim-de-semana, uma coisa simples, pronto e aí, gostava 
que esse problema fosse enviado por email, escuso de andar com papel para trás e para 
a frente, e se eu tiver o email deles tenho a certeza que todos recebem. (Pr7 – F (46) - 
AML - 7,9 - M, EA, FC) 

Nalguns casos verifica-se que é um uso ainda titubeante, muito parcelar, por vezes não 

constituindo mais do que uma mera experiência de uso para testar capacidades e 

avaliar dificuldades.  

a iniciar essas 
Ainda não. Estamos a começar… a iniciar essas… esse sistema. Ainda não estamos bem 
dentro do assunto. Eu pessoalmente ainda não estou bem dentro do assunto. Tivemos 
uma formaçãozinha, pouca. Mas ainda precisamos de aprofundar para poder trabalhar 
com isso com mais facilidade. (Pr11 – F (41) - Viseu - 6,8 - EM) 

Noutros, o adiamento do início da utilização verifica-se por alguma dificuldade de 

organização da escola na implementação deste recurso tecnológico para o ensino  

bocado em stand by 
Nós temos a plataforma moodle, mas por acaso está assim um bocado em stand by, 
neste momento… (…) É, eu acho que sim. (Pr14 – M (38) - AMP - 2C - EM, AP) 
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Noutros ainda, resulta de rotinas já estabilizadas de utilização de outros recursos 

tecnológicos adaptados para os mesmos fins, tal como a construção de blogs. A 

apreciação de vantagens e desvantagens pedagógicas e de comprometimento pessoal no 

uso da nova ferramenta pode conduzir a alguma hesitação relativamente ao rumo a 

seguir.    

ainda não tive o tempo ou então a vontade de perder tempo 
Eu quero ver se começo a usar este ano. Já há uma colega nossa que usa e que nos deu 
uma formação há dois anos...mas eu pessoalmente ainda não uso. A alternativa é aquele 
blogue, é isso? É, exacto... como alternativa... (…) Eu não uso o moodle porque 
sinceramente ainda não tive o tempo ou então a vontade de perder tempo...Já vi mais 
ou menos como é que funciona e não é nada de extraordinário. Agora é assim: o que eu 
sinto em relação ao blogue, é que eu posso por 1 ou 2 posts por semana e pronto. É o teu 
tempo que eu estaria a despender. Em relação ao moodle tenho a sensação de que, como 
tem tantas ferramentas, que tenho...quer dizer, para utilizar aquilo tem de ser utilizado 
à séria. Ou seja, tenho de se calhar fazer muito mais posts e então gastaria muito mais 
tempo. E como entretanto há tanta coisa que me consome tempo sem ser o moodle, 
confesso que tenho adiado um bocadinho a utilização. Mas parece-me uma ferramenta 
muito interessante. (Pr24 – M (37) - AML(P) - 8,9 - Bio) 

 
3.7. Representações cruzadas acerca da utilização das TIC na escola 

Na opinião da esmagadora maioria das crianças entrevistadas, os professores 

consideram as TIC como um bom instrumento de ensino, sobretudo tendo em conta a 

grande vocação destas para a pesquisa de informação complementar aos conteúdos 

disciplinares transmitidos e aos outros suportes escritos. Por outro lado, o ensino 

através das TIC é mais mobilizador para os alunos, pela introdução da imagem, da 

pesquisa e de outros aspectos interactivos no decurso das aulas. Este contributo é 

claramente percebido pelos professores, mesmo pelos que estão menos familiarizados 

com a utilização destas ferramentas.     

Acho que é uma mais-valia, porque os alunos estão muito mais activos é muito mais 
interessante do que estar a ouvir uma hora só o professor a falar. (Pr30 – F (48) - AMP - 
8,9 - EM) 

As representações maioritárias dos docentes relativamente à vocação de 

complementaridade das TIC são bem frisadas pelos alunos dos diversos ciclos:  

… Porque, por exemplo, quando é para fazer trabalho eles dizem: “vão à internet porque 
ela é importante, mas também… mas não se esqueçam de ir aos livros”. (C121 - 6 - AMP - 
F - LS - B) 

Dizem que é preferível pesquisar para trabalhos em livros. Recorrer a livros. (…) Lá 
está, porque copiamos. (C105 - 9 - O Frades - M - LN - B) 

As TIC devem, assim, ser utilizadas como suplemento de actualização à rigidez 

temporal dos conteúdos transmitidos pelos livros, mas sempre numa posição 

relativamente subalternizada relativamente a estes, considerados ainda pelos 
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professores como o principal e mais credível meio de acesso e transmissão do 

conhecimento.  

    foge um bocado aquele ensino tradicional 
É. Eu acho que é diferente, foge um bocado aquele ensino tradicional, baseado na 
cultura livresca, não? Que é livros, livros, cadernos, quadro e pronto, estamos numa era 
da tecnologia, portanto das novas tecnologias. (Pr42 – M (46) - Viseu - 8,9 - Ing,Fr) 

tentamos incutir nos alunos que a 
informação não está só na internet 

A internet… é num instante que realmente se consegue encontrar muita informação, 
enquanto nós numa biblioteca andamos a folhear livros, se bem que nós aqui, no centro 
de recursos, tentamos incutir nos alunos que a informação não está só na internet, 
porque há aqui muito vídeo, muita enciclopédia e há muitos livros também. Informação 
off-line que pode ser aproveitada? E eles devem usar, se bem que é mais complicado. (Pr9 
- F(54) - AMP - 9 - TIC) 

eu prefiro que eles não vão à Internet, 
temos os livros, temos o CRE temos a 

comunicação social 
Se houver, lembro quando foi esse trabalho dos pintores que indicamos uma ou duas 
páginas para eles verem. Até foram os encarregados de educação... nas reuniões 
intercalares... nos começamos em Novembro e houve ai um ou outro pai a criticar por 
não termos indicado o site da Internet e ai indicamos. Por norma não, eu acho que hoje 
em dia quando se fala em investigação eles têm tendência a ir a Internet e eu prefiro que 
eles não vão à Internet, temos os livros, temos o CRE temos a comunicação social, os 
jornais, pronto… as revistas em que podemos retirar essa informação. (Pr28 - M(42) - 
AMP - 2C - EVT, AP) 

O apreço que os professores têm ou não pela internet varia, na opinião das crianças, 

também com a idade do docente. Os professores mais jovens, geracionalmente mais 

próximos dos “nativos digitais” (Prensky, 2001) são os grandes adeptos da internet não 

só como meio de acesso à informação, mas igualmente como veículo de comunicação e 

exposição de conteúdos educativos. 

Se nós não sabemos, ela vai buscar 
[A professora] costuma usar, por exemplo, se nós temos alguma dúvida. Há poucos dias, 
estávamos a ler um texto de Língua Portuguesa, quando tocou para o intervalo, a 
professora foi à Internet, foi buscar o nome do bicho, foi buscar o nome da página e 
mostrou-nos a imagem. Nós então aí é que ficamos a saber. Eu já sabia, mas alguns 
colegas não sabiam. É só mesmo para apoiar. Se nós não sabemos, ela vai buscar à 
Internet. É só mesmo para apoio. (C132 - 4 - AMP - F - LN - C) 

dizem para nós irmos à escola 
virtual que aquilo é bom 

Eles dizem por exemplo, nós em matemática a professora explica-nos uma coisa e depois 
dá-nos sites para nós pesquisarmos isso e experimentarmos. Depois há outros 
professores que também dão sites para nós irmos lá e trabalharmos nesses sites. Agora 
os professores dizem para nós irmos à escola virtual que aquilo é bom. (C45 - 6 - O 
Frades - F - LN - A) 

também não dispensam os livros, como é óbvio 
Eu penso que todos eles percebem que é a maior fonte de informação que temos hoje em 
dia, e se precisamos de alguma coisa é a maneira mais rápida de acedermos à 
informação é através da internet! Mas também não dispensam os livros, como é óbvio! 
(C18 - 9 - Barreiro - F - LN - D) 
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uns que dizem que sim, outros que não 
gostam, há outros que mais ou menos 

Há uns que dizem que sim, outros que não gostam, há outros que mais ou menos, (…) 
Gostam porque dizem que só nos faz bem, somos, deixam-nos ver para além do que nós 
conhecemos, podemos ver coisas que nós não sabemos, e prontos, e (…) aprender mais 
(…) [os outros] Porque acham que a partir de um certo ponto nos desvia, eles dizem que 
nós estamos a fugir aquele assunto, vamos ver aquele assunto mas depois já estamos a 
ver outra coisa, e não nos focamos a 100% naquilo que estamos a fazer. (C143 - 9 - AMP 
- M - LN - C) 

gostam mais da internet, mais novos por exemplo 
Depende do professor, mas de uma maneira geral os professores não se importam (…) 
os professores que estão mais ligados e que de uma maneira geral gostam mais da 
internet, mais novos por exemplo, costumam nos dar sites e coisas para nós irmos ver, 
os professores mais velhos costumam dar mesmo em papel, à antiga. Também percebo 
porque estiveram a fazer assim a vida toda. (C65 - 9 - C Moderno - F - LS – B) 

incentivou bastante a escrita 
Eu acho que sim, por exemplo isto de eles poderem publicar os textos deles num blogue 
incentivou bastante a escrita. Porque eles sentem-se importantes quando têm ali, podem 
ir mostrar em casa, vão à internet e mostram o texto que escreveram. (…) É, facilita a 
comunicação. (Pr32 – F (34) - AML - 1C) 

Um dos principais argumentos usado pelos professores com um pouco mais de reserva 

relativamente à internet enquanto dispositivo educativo é o seu potencial de 

dispersão.  

Os miúdos facilmente se perdem 
Os miúdos facilmente se perdem, e eu tenho os miúdos do terceiro ciclo, mas os do 
segundo ciclo, 5º e 6º ano, dez, onze, doze anos, perdem-se com uma facilidade imensa, 
ainda se perdem mais facilmente que estes, e é frequente ouvir comentar «Ah, estavam a 
pesquisar e afinal estavam eram todos no Messenger ou nos sites dos jogos.» Lá está, 
porque se calhar também perdem porque não têm direcção [do professor]. (Pr7 – F (46) 
- AML - 7,9 - M, EA, FC) 

A imensidão de conteúdos (lúdicos, de entretenimento, etc.) disponível na internet é 

pouco propícia à concentração no trabalho e no estudo, facto que pode conter algum 

poder disruptivo no aproveitamento escolar. No entanto, tal aspecto pode ser encarado 

de um ponto de vista mais benigno, se for tomado como um incentivo à progressiva 

aprendizagem da gestão do tempo por parte das crianças e adolescentes, tendente ao 

estabelecimento de fronteiras claras entre o tempo dedicado ao estudo e ao 

entretenimento (sem porosidade entre as mesmas).  

Uma outra reserva na utilização das TIC pelo corpo docente resulta dos parcos 

conhecimentos informáticos de uma parte desta população, sobretudo quando 

confrontados com a alegada proficiência inata da manipulação das TIC por parte dos 

“nativos digitais” (Prensky, op. cit). Ora, nem este último argumento é particularmente 

exacto (Almeida e outros, 2011a), nem o largo conhecimento detido por parte 

significativa dos mais jovens é particularmente relevante para a utilização escolar das 

TIC. A proficiência adquirida em jogos, na elaboração de perfis de redes sociais ou na 

manipulação de software mais ou menos especializado poucos desafios dirige à 
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utilização habitual em sala de aula: ficheiros de PowerPoint para a exposição, pesquisas 

mais ou menos dirigidas em motores de busca ou utilização de software educativo. Na 

relação pedagógica mediada pelas TIC entre o professor e os alunos, o primeiro deve 

colocar a tónica na transmissão dos conteúdos da disciplina ou nos objectivos do 

trabalho em Área de Projecto. A utilização das TIC consiste apenas no instrumento de 

concretização dos objectivos e não no eixo central das actividades. Apesar de tudo, a 

falha ocasional acontece e, por vezes, o auxílio para a resolução dos problemas é 

eficazmente prestado pelos alunos nos aspectos mais técnicos menos conhecidos pelos 

professores. Quando tal acontece, os professores aceitam as dicas com bonomia e boa 

vontade, aparentemente sem que a assimetria na relação pedagógica conferida pelo 

saber, sofra abalo de monta.   

há muitas coisas que os alunos sabem fazer 
Claro que se me perguntar quem são os que sabem mais, começando aqui pelo colégio, 
nos primeiros lugares ficariam os professores, mas há muitas coisas que os alunos 
sabem fazer, que quase 90% dos professores não sabe fazer. (Pr10 – M (43) - AMP(P) - 
6,7,8 - EMRC) 

Foi com alunos 
Foi com alunos. Foram os primeiros que me ajudaram a dar os primeiros passos na net. 
(…) Ensinaram-me a procurar filmes, a procurar, tirar da net, o que eles dizem sacar 
músicas, ver vídeos no Youtube. Quando me falavam no Youtube… eu encontrei um site 
maravilhoso que a maior parte das pessoas não conhecem que é o teachtube que 
funciona… do género… tem um funcionamento similar ao Youtube só que vocacionado 
para professores. (Pr15 – M (45) - AMP - 3C - G, AP) 

Eles sabem, dominam aquilo que querem fazer 
Eu acho que passam demasiado tempo, penso eu, na internet, mas com muito pouca 
utilidade para eles é uma ferramenta de uso de comunicação com os colegas e os 
amigos. (…) Trocarem musica, para falarem uns com os outros, eu acho que é isso 
fundamentalmente, procurarem informação, hum… deve ser muito pouco, é só no 
âmbito dos trabalhos escolares que têm que fazer, penso eu (…) No geral têm muita 
facilidade de utilização, sim, conseguem facilmente aceder a conteúdos e fazer 
downloads e até… Eles sabem, dominam aquilo que querem fazer. (Pr4 – M (46) - AML - 
7,9 - FQ, AP, FC) 

à vontade que muitos de nós ainda não temos 
Bem eu acho que de uma maneira geral, temos que concordar, o proceder não é bem a 
questão, acho que estão muito mais familiarizados e lidam com aquilo que é essencial na 
Internet com à vontade que muitos de nós ainda não temos, para eles aquilo é, enfim, foi 
desde que nasceram e estão familiarizados agora com o conhecimento um bocadinho 
mais profundo isso não é verdade. (…) Sim, eles conhecem mais…eles conhecem muitas 
utilizações possíveis para a Net que eu não conheço mas depois há coisas que eu acho 
que eles não aprofundam. (Pr6 – F (40) - AML - 8,9,11 - Pt, EA) 

sabem manejar, não sabem é retirar o fundamental do acessório 
Em meio da internet e realmente as crianças, eles saber, sabem manejar, não sabem é 
retirar o fundamental do acessório, é o grande problema, o grande drama que se passa 
é que todos eles têm uma visão, digamos assim, bastante optimista da aquisição de 
conhecimentos através da Internet, basta ir lá ao Site buscar as coisinhas e já está. (Pr2 
– M (36) - AML - 2C - H, G, Pt) 
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3.8. A comunicação através das TIC 

As TIC têm também um enorme potencial facilitador da comunicação entre 

docentes e discentes, para além dos tempos e espaço estabelecidos na escola. Este fluxo 

comunicacional pode decorrer num plano formal, através da plataforma Moodle, na 

qual o professor pode depositar conteúdos, corrigir exercícios e receber e envia 

mensagens aos alunos, ou através de canais mais informais, como o correio 

electrónico ou as mensagens instantâneas. Este aspecto é muito valorizado pelos alunos 

e o respectivo usufruto pode ser potenciado da medida do grau de conforto do docente 

com estes meios, ou, ainda, pela maior ou menor disponibilidade de tempo que o 

mesmo queira conceder aos seus alunos.  

emails ao professor 
Eu estava de férias na Ucrânia este ano, levei o portátil da minha mãe comigo e fiquei, 
estava a mandar mensagens, emails ao professor (…) sobre as férias ou o professor 
também me mandava informações para estudar. (C4 - 6 - Barreiro - M - LS - D) 

É, para a minha professora 
Às vezes pelo Rosário Virtual, quando tenho alguma dúvida no trabalho de casa, mando 
um e-mail a perguntar. (…) É, para a minha professora. (C53 - 4 - NS Rosário - F - LN - 
A) 

a stora tem um e-mail que é para os trabalhos 
Nós em tic a stora tem um e-mail que é para os trabalhos, só enviamos mesmo trabalhos 
e depois a stora manda-nos a correcção. Tirando isso não. (C15 - 9 - Barreiro - F - LN - 
D) 

interface muito importante de comunicação 
Acho que são uma interface muito importante de comunicação e de prolongamento do 
espaço da sala de aula. (Pr50 – M (39) - AMP(P) - 7,9 - Teo e Dir) 

Aquilo tem um mundo de potencialidades que 
nós estamos a começar a estudar 

A plataforma é da Porto Editora, nós somos parceiros. (…) O que é que nós fazemos? 
Aquilo tem um mundo de potencialidades que nós estamos a começar a estudar… Tem 
também um canal de comunicação com os alunos, nós podemos mandar por ali 
mensagens aos alunos, podemos propor trabalhos, ao nível dos trabalhos de casa nós 
enviamos por essa plataforma, a grelha com os trabalhos que os alunos têm que fazer 
até à semana seguinte. Podemos enviar fichas que tenhamos trabalhado em aula aos 
alunos que estão a faltar (… inaudível…) a esses alunos, ou para a turma toda se 
quisermos, seja por exemplo uma ficha de reforço, um PowerPoint que apresentamos na 
aula… (Pr25 - F(37) - AMP(P) - 6 - Pt, AP, EA, FC) 

Este tipo novo de interacção educativa entre professores e alunos não é, no entanto, 

comum ao conjunto das respectivas populações. Há alunos que ainda se retraem à 

comunicação com os professores fora do contexto formal de sala de aula, estranhando 

que tal se processe. É-lhes mesmo difícil conceber a comunicação electrónica sem a 

nova linguagem de abreviaturas e novos sons como a que deveriam dirigir aos 

professores, “escrevendo tudo direitinho”.   
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São professores e não me sinto á vontade, tem 
que se falar direitinho, os acentos todos 

Não porque, são professores… acho estranho e os professores, eu, raramente falo com 
eles. Tipo, nas aulas costumo falar muito com a minha directora de turma, que é uma 
grande professora, uma professora que admiro muito, é uma grande directora de 
turma e que costumo falar com ela pessoalmente, nunca por mails e isso tudo… São 
professores e não me sinto á vontade, tem que se falar direitinho, os acentos todos 
porque são professores… Senão os professores dizem “Bárbara, não estás aprender bem 
na aula de português, olha a escrita”, às vezes engano-me e os meus amigos como 
também se enganam, não dizem nada, mas agora se for os professores, tenho de 
escrever tudo direitinho. Nunca falei com nenhum professor mas penso que deve ser 
assim. (C139 - 9 - NS Rosário - F - LN – A) 

Este retraimento à comunicação é também partilhado por parte dos professores que 

não inclui a troca de mensagens de correio electrónico com os alunos com uma das suas 

atribuições do serviço docente. Outros limitam-se à comunicação através de canais 

mais formalizados como as plataformas de ensino à distância, sobretudo para a 

distribuição de conteúdos educativos, correcção de exercícios e alguma comunicação 

instrumental.  

Tenho, da professora de inglês. A professora de inglês deu-nos na última aula, não foi 
na última aula, foi no início do ano, mais ou menos, deu-nos logo porque haviam uns 
exercícios que eram opcionais para fazer e a professora, para quem queria depois a 
correcção, a professora mandava, faziam um pedido para a professora enviar e a 
professora acabou por enviar. (C24 - 9 - C Moderno - F - LS - C) 

Não, nós enviamos para o e-mail da escola, com o nome do professor, e depois eles vão 
lá ver. (…) Não é só o professor que vê, mas por exemplo, como há o Hotmail, os 
professores usam para receberem os trabalhos…de Clara de Resende, é uma coisa 
assim. (C124 - 9 - AMP - M - LN) 

Uma pequena parte dos docentes procura interagir mais intensivamente com os seus 

alunos, estabelecendo até elos de relacionamento excêntricos ao âmbito escolar. 

porque com ela dá para falar de tudo 
Sim, falo com a minha directora de turma, falamos de tudo um pouco porque com ela dá 
para falar de tudo, mesmo problemas em casa, problemas na escola, com outros 
professores, e ela até nos dá explicações às vezes, costumamos às vezes estar no msn eu 
mais um colega meu e ela na mesma conversa, estar-nos a explicar as coisas. (C6 - 9 - 
Barreiro - F - LN - D) 

Só a um professor que conheço bem. Vídeos engraçados, trabalhos também… De 
multimédia. (c153 - 6 - AMP - M - LN - C) 

e nós costumamos falar sobre diversas coisas 
Eu tenho um professor com quem me dou muito bem com ele e já o conheço há bastante 
tempo e nós costumamos falar sobre diversas coisas, sobre projectos cá da escola, 
outras vezes, por exemplo ele vai visitar algum país e costumamos falar sobre viagens. 
(c155 - 9 - AMP - F - LN – D) 

A facilidade da comunicação à distância com os professores abre ainda campo, 

também, para o exercício da solidariedade, para o cuidado com o bem-estar do outro de 

uma forma pouco habitual no contexto escolar. 

 
 



 

 231 

E é para não o deixar ir abaixo 
Antigamente era à minha professora de ginástica. Agora é ao meu professor de Moral. 
Mensagens positivas, por causa que ele tem uma doença no coração. E é para não o 
deixar ir abaixo. (C121 - 6 - AMP - F - LS – B) 

A facilitação da comunicação entre os actores da comunidade educativa através das TIC 

é também extensível ao corpo docente. O correio electrónico é um forte 

contributo ao estreitamento dos laços não só com colegas da disciplina colocados 

noutras escolas como também com os colegas do dia-a-dia. Assim, trocam-se dicas, 

fichas, endereços de páginas interessantes, organiza-se o trabalho à distância, agilizam-

se procedimentos e critérios de classificação.      

Às vezes [Comento] muito com colegas. “Vi esta actividade muito gira”, “Em que sitio?”, 
ou troca… (…) “Olha eu vou mandar por email”, “encontrei uma ficha gira” ou 
“encontrei um site muito giro para pesquisar com eles, ou…”. (Pr1 - F (33) - AML - 1C) 

O trabalho de parceria aqui na escola é utilíssimo, não é... Fazemos um rascunho de um 
teste, mandamos para o colega com quem estamos a trabalhar, questões de cotações de 
critérios, todo esse trabalho fica muito facilitado através do correio electrónico. (Pr6 – F 
(40) - AML - 8,9,11 - Pt, EA) 

 
3.9.  A escola e as TIC 

TIC e Área de Projecto são as disciplinas ou áreas curriculares onde mais se usam as 

TIC. A primeira é orientada fundamentalmente para a transmissão das competências 

básicas de utilização destes instrumentos, a segunda visa complementar “o carácter 

excessivamente formal, enciclopedista e livresco do ensino obrigatório” (ME/DGIDC: 

2006: 3), procurando através de um espaço curricular alternativo auxiliar os alunos na 

integração e articulação de saberes, na consulta de informação em fontes diversas e 

realização de trabalho em grupo nas suas diversas fases: planeamento e organização de 

tarefas, a execução das mesmas e, finalmente, a respectiva avaliação crítica. As TIC são, 

portanto, as ferramentas mais adequadas para o desenvolvimento deste conjunto de 

objectivos, sobretudo quando articuladas com outros suportes de acesso à informação e 

conhecimento como os meios impressos e audiovisuais.  

Do conjunto das entrevistas analisadas não é claramente perceptível qual o grau de 

frequência com que as TIC são utilizadas nas disciplinas não incluídas em áreas 

curriculares transversais (Área de Projecto, Estudo Acompanhado, Formação Cívica), 

ou seja, nas disciplinas clássicas (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, 

por exemplo) do conjunto de anos curriculares aqui em análise.  

Consoante o equipamento disponível nas salas de aulas, as TIC poderão ser utilizadas 

principalmente pelo professor, como apoio à exposição, e/ou também pelos alunos na 

realização de exercícios ou verificação de exemplos práticos da matéria exposta. Dos 
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testemunhos analisados verifica-se uma mais elevada frequência da disponibilidade e 

uso do equipamento (computador e projector) por parte dos professores, embora estes 

também sirvam a necessidade de apresentação de trabalhos por parte dos alunos. 

Quando o trabalho com as TIC por parte dos alunos em sala de aulas é necessário e não 

há equipamento disponível na sala habitual (situação mais frequente) o professor 

requisita uma sala com disponibilidade de meios (laboratório TIC, centro de recursos, 

biblioteca) ou um conjunto de computadores portáteis em número suficiente para os 

alunos. Tais diligências indicam que se tratarão de circunstâncias episódicas, são sendo 

portanto as TIC um instrumento corrente de uso em sala de aula nas disciplinas 

clássicas do currículo.   

Que lugar têm, então, as TIC na sala de aulas? Até agora parecem ter tido uso mais 

intensivo em disciplinas instrumentais (TIC) e transversais (Área de Projecto e Estudo 

Acompanhado), estando a sua utilização nas disciplinas clássicas dependente do grau 

de investimento que os respectivos docentes nelas tenham feito: em tempo para a sua 

utilização proficiente, em pesquisa na internet ou em conteúdos e software educativo, 

em conteúdos electrónicos desenvolvidos autonomamente. Esta circunstância não será 

certamente a mais desejável, do ponto de vista da uniformização dos curricula e da 

igualdade de circunstâncias para o conjunto dos alunos, no entanto, tal objectivo 

implica o desenvolvimento de uma estratégia conjunta para a integração das TIC nos 

processos de ensino e aprendizagem por parte dos órgãos de tutela, escolas e 

professores.   
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4. Retratos sociológicos 
 
Por contraponto à análise temática até agora realizada, os retratos sociológicos 

seguintes têm por objectivo descrever e ilustrar vários casos individuais. Seja pelas 

características das crianças (no que toca a idade, o sexo, origem social), seja pelos perfis 

de utilizadores que elas representam, ou ainda pela riqueza das suas formas de 

expressão, os 12 casos foram seleccionados pela sua tipicidade.  

Procurou-se, assim, ilustrar a diversidade de padrões de utilização existente, desde os 

usos plurais, sofisticados e intensivos até aos usos mais simples e menos sofisticados - 

passando mesmo por crianças avessas ao uso da internet. Entraram também em linha 

de conta os processos de aprendizagem, e os condicionamentos familiares subjacentes 

ao uso que a criança faz da internet, em termos de recursos disponíveis e regras 

negociadas ou impostas pelos pais. Outros aspectos orientaram a escolha: as atitudes 

dos entrevistados face à internet, por exemplo. 

A diversidade é mais comum com o aumento de idade, ou seja, à medida que os usos se 

vão sofisticando. Por esse motivo houve mais situações típicas a serem descritas com as 

crianças mais velhas. Se no 4º e 6º ano a escolha recaiu sobre 3 casos, já no 9º ano de 

escolaridade descrevem-se 6.  

Nos exemplos das crianças mais novas (2 raparigas e 1 rapaz) surgem quer usos mais 

despojados e restringidos pela escassez dos recursos familiares, como também usos em 

ambientes tecnológicos mais ricos e controlados por parte da família. No 6º ano (2 

rapazes e uma rapariga) seleccionam-se crianças que ilustram usos medianos, embora 

um dos exemplos ilustre uma utilização proficiente e já bastante sofisticada. Entre as 

crianças mais velhas (3 rapazes e 3 raparigas) é possível identificar situações que se 

caracterizam por uma diversidade de usos, conjugadas com a existência ou ausência de 

formas de mediação parental, como ainda um caso de uma criança que, entre os seus 

interesses e actividades actuais, remete para um remoto segundo plano. 
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Crianças no 4º ano de escolaridade… 

Minerva, ensino público, Barreiro  

Filha de pais separados, Minerva (9 anos) usa a internet apenas em casa do pai. Apesar 

de possuir computador em casa da mãe (10º ano, pintora e restauradora de móveis), 

com quem vive durante  a semana, este não tem ligação à rede. Mas aqui Minverva tem 

acesso a livros (que ela e a mãe lêem), mas também um MP3 e uma PS2. Ainda assim, o 

acesso à consola é condicionado: “Está na casa do meu irmão (…) nas férias está 

comigo, mas nos dias que estou na escola está lá que é para eu poder estudar”. 

Existem duas televisões, uma no seu quarto e outra na sala.  

Em casa do pai (que terminou o 11º ano e frequentou um curso de informática, sendo 

de profissão pintor da construção civil), com quem passa os fins-de-semana e, por 

vezes, alguns dias durante a semana,  acede à internet através do único computador 

existente.  Este facto origina por vezes conflitos com um dos seus irmãos (16 anos): “Eu 

e o meu irmão às vezes… e ele depois está lá muito tempo e eu fico chateada”. Em casa 

do pai tem acesso aos livros do pai e do irmão e reparte as playstations com o irmão; o 

pai tem um Ipod. De todos os media a que tem acesso, prefere os livros.  

Quanto às competências dos pais no uso da internet, afirma que a mãe sabe “mais ou 

menos” e que o pai “sabe”. Ainda assim, o pai pede ajuda para procurar, por vezes, 

“filmes, que é para depois ele ir à loja alugar, filmes que sejam novos, e outras vezes 

para procurar músicas.” 

Apesar de não ter regras claramente definidas,  existe um conjunto de restrições 

pontuais/circunstanciais ao uso da internet, como por exemplo: “Quando o meu pai 

estava a fazer o curso de informática eu tinha de ficar lá menos tempo, mas agora que 

o meu pai já não está a fazer o curso de informática, eu posso ficar o tempo que eu 

quiser”. Ainda assim o pai controla o tempo de uso: “Quando o pai depois vê que eu 

estou a demorar muito tempo ele depois diz para eu sair do computador”. Tem 

também acesso condicionado às redes sociais: “Diz o pai e a mãe, diz que eu ainda sou 

muito nova, e que… pode acontecer alguma coisa”. Também não tem e-mail. 

O pai é favorável ao uso da Internet: “O meu pai diz que (…) é bom eu usar a internet 

para descobrir coisas, mas só posso usar a internet com cuidado”. Quanto a falar 

sobre a Internet, fá-lo com os irmãos e com o pai. 

A sua aprendizagem fez-se com o irmão mais velho (de 29 anos) aos 4 anos. Este 

ensinou-a a jogar e a utilizar a internet: “como ele mexe muito em computadores, e ele 

depois quando eu era pequena, ele ensinava-me como é que se mexia por exemplo 
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quando era para eu mexer no rato, era no coiso para fazer os desenhos e depois a 

mexer as teclas era no dos textos”. É também o irmão que a auxilia quando hoje tem 

problemas. 

Considera que a Internet pode ser perigosa: “Mais ou menos (…) Porque as crianças 

podem entrar em sites que não devem (…) Podem ganhar más influências”. Porém, 

nunca passou por esta situação. 

Usa a internet em média durante uma hora por dia (apesar de não ser fixo e poder estar 

mais tempo), sendo que apenas abre uma página de cada vez. Pode fazê-lo 

acompanhada pelo pai ou irmãos, ou sozinha. Estes usos restringem-se, 

maioritariamente, a pesquisas e jogos: “costumo ir procurar coisas sobre o corpo 

humano, e outras vezes vou jogar (…) E sobre os animais também. Já procurei sobre 

as aves (…) E sobre os mamíferos… e sobre os peixes (…) Fiz no Google”. Tem uma 

forma elementar de pesquisa: “Vai o que está por baixo do nome, e depois o que me 

interessar mais é onde eu clico”. Quanto aos jogos, diz que: “Gosto de pesquisar jogos 

de motas. E lembras-te do site onde vais jogar? Não, às vezes é um outras vezes é outro 

(…) Ah, [vou] porque eu gosto muito de motas (…) Foi o meu irmão que um dia estava 

a jogar, e depois eu vi, eu perguntei o nome do site, e depois quando ele saiu eu fui lá”. 

Joga com o irmão, por vezes: “Ah alguns é para jogar com outros jogadores, e eu jogo 

com o meu irmão, e há outros que jogo sozinha, jogo uma vez cada um”. 

Quanto ao uso do computador na escola, refere que este é um complemento à pesquisa, 

quando não lhe é possível fazê-la em casa: “Ah, às vezes nós dantes tínhamos aqui 

actividades quando nós trabalhávamos algumas histórias, nós vínhamos aqui fazer 

um jogo sobre essas histórias (…) Mas agora nós quando não temos a possibilidade de 

fazer as pesquisas em casa, fazemo-las aqui”. É especialmente usado em Estudo do 

Meio. Quanto à página da escola, conhece mas nunca a usou. 

Gosta de utilizar a Internet “Porque quando nós temos dúvidas, e não encontramos às 

vezes nos livros, nem noutros sítios, nós podemos ir consultar a internet”. Contudo, 

gosta mais de utilizá-la em: “casa do meu pai (…) Porque em casa do pai eu posso 

jogar e aqui não, aqui (na escola) só posso trabalhar”. 

 
Ana, ensino público, Oeiras 

Ana, de 9 anos, vive em Oeiras com os pais e os dois irmãos mais novos (sete e um ano). 

Os pais, licenciados, estão ligados à indústria farmacêutica e têm um uso proficiente e 

prolongado do computador e da internet. 
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Em sua casa são comuns vários dispositivos individuais para a audição de música, bem 

como uma PSP do irmão, uma PS2 e um Gameboy. Ainda assim, o uso das consolas é 

reservado aos fins-de-semana. Quanto às televisões existem duas, uma na sala e outra 

na cozinha, com ligação à televisão por cabo. Toda a família possui livros: os pais são 

leitores habituais, assim como as crianças cujos livros estão junto do espaço reservado 

para brincar. Ana revela mesmo uma preferência pelos livros face aos outros media: 

“São os livros, eu adoro ler, a minha mochila é quase toda livros. (…) Quando não 

tenho nada para fazer vou lá pego num livro e vou-me sentar a ler.”. Não possui 

telemóvel, mas a avó prometeu oferecer-lhe um aquando da mudança ciclo de ensino.  

Quanto aos computadores e à sua utilização, há em casa um fixo para o uso geral, dois 

portáteis para cada um dos pais e dois Magalhães para a Ana e o irmão. A ligação à 

internet é feita automaticamente em qualquer um deles. Em casa, Ana usa a internet 

sobretudo aos fins-de-semana, para ver o site do Disney Channel e para jogar. Durante 

a semana a utilização  é menor: “durante a semana às terças, quartas e quintas tenho 

actividades depois, que é natação, e às segundas e sextas estou com a minha avó e 

como estamos só com a minha avó e os meus pais só chegam mais tarde eu tenho que 

ajudar por causa do meu irmão pequenino, e vou pôr a mesa, vou tomar banho, então 

não dá tempo”. Refere que nas férias não utiliza, já que não leva o computador e gosta 

mais de fazer jogos com os primos e andar de bicicleta: “Temos de aproveitar a rua nas 

férias, estamos sempre fechados dentro de casa”.  

Só utilizou a internet sozinha pela primeira vez quando recebeu o seu Magalhães. 

Antes, usava a Internet com ajuda da mãe no computador desta. Joga o “jogo do 24” e 

outros jogos com o irmão. Acede ao blogue da mãe onde esta coloca as fotografias e 

descrições das férias que Ana gosta de ver. Como anda na ginástica diz: “Tenho o site da 

minha ginástica, o da ginástica do meu primo que, como ele é muito bom na 

ginástica, aparece em muitos vídeos e eu vou lá ver e acho que mais nenhum.” Utiliza 

a internet também para fazer pesquisas: “Vou lá, ponho no site do Google e depois 

aparece-me a página inicial do Google e eu clico lá, escrevo a palavra e depois 

aparece aquela lista e eu vou ver o quê que é.” Costuma comentar com o irmão e com 

colegas aquilo que vê. 

Quanto às atitudes e cuidados dos pais, refere: “Depende dos sites onde vou, eu ando 

na ginástica e às vezes vou com o meu irmão ver vídeos da nossa ginástica, dos Ana 

Teresaus e isso, disso a minha mãe não se importa, mas há sítios onde a minha mãe 

não quer que eu vá. Eu estava em casa do meu primo e estávamos a ver um filme e a 

minha mãe deixou, mas o meu irmão está sempre a tentar, sempre a tentar, disse 
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assim “oh mãe o Martim deu-me um site novo, posso ir ver?” e a minha mãe “primeiro 

deixa-me ver” e às vezes diz que sim outras vezes diz que não.” 

Na escola existem três computadores por sala. Ainda assim, o seu uso é incipiente. É 

feito, em especial, na aula de inglês, na qual, durante o período antecedente ao Natal, a 

professora acede ao youtube para ensinar uma canção relativa à época. Há também o 

uso de um blogue na sala: “Nós temos um blogue da nossa sala e a professora às vezes 

põe e nós vemos a professora a pôr, no quadro electrónico a professora liga o 

computador ao quadro e nós vemos no quadro tudo o que a professora faz no 

computador. (…) Eu passo para a minha mãe e depois a minha mãe é que manda 

para a professora.” Não tem e-mail. 

Gosta e acha importante a Internet, pois “Antes de ter a internet eu fazia os trabalhos à 

mesma, mas desde que tenho o Magalhães e tenho internet consigo ir a mais sites que 

não conseguia antes porque não tinha sempre os computadores lá em casa todos e o 

de casa muitas vezes não conseguia utilizá-lo, mas desde que tenho internet consigo 

fazer mais coisas.” 

 

Manuel, ensino público, Perafita 

Manuel tem nove anos e vive com a mãe, o irmão (19 anos) e o namorado da mãe. Aos 

fins-de-semana costuma estar em casa do pai, onde vive a respectiva namorada 

também. O pai é mediador de seguros e a mãe auxiliar de acção médica, ambos não 

licenciados. Tanto em casa da mãe como na do pai existe um computador fixo, que na 

casa materna pertence ao irmão. Existem também livros e televisões. Tem, ainda, 

acesso a telemóvel, MP3 e  PS3 . Acede à Internet em casa do pai aos fins-de-semana ou 

quando lá janta durante a semana (ainda que se  lhe imponham algumas restrições), e 

na escola a partir do Magalhães. Em casa da mãe, o irmão achou que não podia 

suportar os custos e desistiu da ligação.  

O Magalhães é usado com alguma frequência na escola e obrigatoriamente às sextas-

feiras, quando a professora faz uso de softwares educativos para a aprendizagem de 

diferentes matérias como Estudo do Meio, Língua Portuguesa e Matemática. Para estas 

disciplinas, a professora recomenda vários sites. O Manuel refere também usar 

dicionários existentes na internet. 

Começou a utilizar a internet aos sete anos com o irmão. Este ensinou-o a prevenir-se 

de vírus e da entrada em sites potencialmente perigosos e não adequados à sua idade. 

São também o irmão e o pai que o auxiliam quando precisa; por exemplo, o pai ajuda-o 
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a pesquisar fotos de carros que gosta. Não implica isto que, por vezes, não seja o 

Manuel a ajudar o pai: “O meu pai uma vez esqueceu-se como é que se 

tirava…apareceu uma coisa e… para controlar… é aquilo do “ctrl z” e ele esqueceu-se e 

eu cheguei lá peguei no teclado e carreguei no “ctrl z” e aquilo”. 

Segundo o Manuel, os pais consideram que a Internet é vantajosa enquanto bem 

educativo, mas impõem regras na duração da utilização. 

O Manuel não usa MSN, redes sociais ou e-mail. É usual, com o seu irmão, ver sites de 

apostas e de jogos: “Um tema que eu gostava muito de ver é … é, com o meu irmão… é 

um site que é Betclick, que é de futebol. (…) Eu claro que não mexo nisso, que não 

tenho … que isso é a pagar! (…) É a pagar…mas o site é grátis, é apostas de futebol. 

(…) E tu, quando ele está a jogar, tu sentas-te à beira dele, é isso? Sim… tento… “Ah! Se 

calhar vai ganhar o Porto, o Sporting…” e essas equipas. (…) Às vezes, quando eu 

estou curioso, com o meu irmão… que há uma coisa… é quando nós vamos, eu e o meu 

irmão vamos à net… metemos um site que é da Fnac, www.fnac.pt. Vamos e vimos o 

que eu não tenho. Tenho Playstation 2 e o que eu não tenho é um cartão de memória, 

que eu não tenho! Nós vamos ver aos preços, os jogos”. 

Na Internet gosta de ver fotos de carros (como já se referiu acima) e de jogadores de 

futebol, como Cristiano Ronaldo (o seu craque favorito): “Aparece web e eu escrevo na 

mesma Cristiano Ronaldo e depois aparece um filme onde ele dá toques e isso. (…) 

Carros Tunning Opel Tigra (…) Tunning! (…) São carros mais equipados com por 

exemplo muitas coisas… carros mais equipados”. 

É cuidadoso na forma como administra a segurança do seu computador e nos sites a 

que acede. No Magalhães usa password porque “pessoas estranhas chegam lá, ligam e 

depois aparece logo o que eu tenho. Com password, não sabem”. É também cuidadoso 

no uso de certos sites, referindo que “uma vez foi à net e vi: «ganhe uma camisola do 

Porto, Sporting ou Benfica» depois vi «tem que dar os seus dados pessoais» Podia ser 

uma… uma ratoeira para depois ir a minha casa assaltarem-me ou isso! E nunca… 

Uma vez foi isso mas eu tirei logo daí… nem cheguei a meter o meu nome.” A juntar a 

isto, refere que o principal problema dos jovens é não terem noção do risco envolvido 

com vírus.  

Quanto à internet, declara: “Gosto de procurar, saber mais, procurar portanto como 

eu já disse imagens jogos mas não jogo. Sei que aprendo mais também por um lado”. 

 



 

 239 

Crianças no 6º ano de escolaridade… 

Joaquim, ensino público, Perafita  

Joaquim (11 anos) é um exemplo paradigmático do tipo de utilizador  intensivo 

identificado no tratamento estatístico do inquérito às crianças na primeira fase deste 

projecto.28  Nasceu em São Paulo (Brasil) e vive com os pais, em Perafita. O pai 

frequenta as Novas Oportunidades e é vendedor de medicina no trabalho; a mãe, 

brasileira, é licenciada e trabalha actualmente numa creche como auxiliar.  

Possui em casa um ambiente tecnológico rico, com vários computadores (dois fixos e 

um portátil) localizados em vários pontos  (quarto e sala) ligados à internet por 

wireless. Os livros, muitos deles ligados à anterior actividade de ufólogo do pai, 

coexistem com vários dispositivos electrónicos como leitores de MP3, mp4 e Ipods, 

consolas de jogos (PS2 e Xbox), televisão por cabo e telemóveis. Há uma 

individualização dos dispositivos para ouvir música e consolas (o pai é o principal 

utilizador da Xbox). 

A utilização da internet é incentivada pelos pais desde cedo, como uma aposta no seu 

futuro. A sua iniciação deu-se aos 3 anos, contando com o apoio do pai até aos 6, idade 

com que afirma ter aprendido autonomamente: “Foi aos 3 anos. (…) Já fazia um Word, 

quando o meu pai trabalhava na outra empresa, o meu pai tinha um portátil daqueles 

mais simples, e eu punha-me lá. O meu pai ensinava-me, já sabia fazer muitas coisas 

lá no computador. (…) Algumas coisas aprendi sozinho. (…) Já sabia mexer [na 

Internet]. Era fácil para mim, eu dizia que queria tal site, depois entrava e escrevia 

ali. Metia as letras. (….) Ele ensinou-me praticamente até aos 6 anos, depois a partir 

daí descobri o site do youtube e comecei a procurar how to work? Tudo em inglês, eu 

uso tudo praticamente em inglês até no computador. Procurei e foi assim que aprendi 

a usar. (…) Ensinou-me a ir a sites apropriados e não apropriados.”  

Na relação com os pais, podem também destacar-se as regras e os condicionamentos 

impostos relativos à duração do uso, bem como aos conteúdos (violência e 

pornografia): “Só posso usar 2 horas no máximo, no mínimo são 45 minutos (…) 

Naqueles sites é óbvio que não, porque uma criança não se pode influenciar por essas 

coisas.” Ainda assim, continua a conversar regularmente com os pais sobre aquilo que 

vê e faz: “Gostam muito mesmo, porque dizem que é lindo, porque vou ser ainda mais 

alguém do que já sou agora, quando for adulto, saber mexer na Net, vou ser uma 

pessoa mais (…) autónoma, que compreende mais as coisas, se alguém não perceber 
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posso ajudar, posso tirar cursos, mais facilmente ajudo.”. Os pais são também 

utilizadores do computador e da Internet: “A minha mãe usa muito, gosta de jogar 

Tetris, vai ao site e joga. O meu pai tem de fazer os relatórios de trabalho.” Ainda 

assim, é Joaquim quem apoia a mãe em pesquisas para o seu trabalho,  por exemplo, 

receitas de culinária: “ela tem de ir fazer receitas as vezes para o infantário (…) eu 

como conheço os mesmos sites porque (…) no Messenger tenho um colega meu que 

tirou um curso de culinária e ele disse-me vários sites, (…) é esse tipo de ajuda e de 

pesquisa técnica.”  

Joaquim utiliza a Internet de forma intensiva e plural, detendo competências de 

softwares que lhe permitem proceder à manipulação de fotos e elaboração de vídeos 

que usa para as redes sociais e o youtube. A sua utilização é o exemplo da fronteira 

ténue entre actividades offline e online, sendo que estas esferas se alimentam 

mutuamente. O youtube e o piczo são ferramentas importantes para as actividades que 

desenvolve nos escuteiros (criou uma página no piczo) e na sua banda de música (toca 

guitarra), onde elabora e coloca vídeos (como a produção de vídeos com bonecos de 

plasticina), fotos e comunica: “Costumo criar sites para a patrulha de escuteiros, para 

a minha banda, costumo colocar, “Our name is DDH, we are going to put new 

vídeos.” (…) Colocamos fotografias nossas. (…) Sim, da banda mas é dos 

instrumentos, que nossas não. Colocamos os instrumentos, nós a tocar mas nunca 

mostramos a cara, utilizamos mascaras também que eu tenho lá em casa.” 

Usa várias redes sociais (Hi5, Facebook, Myspace) e programas de mensagens 

instantâneas (Skipe, MSN), mas é o youtube que se destaca como o site preferido, 

possuindo várias contas com diferentes objectivos: “É a minha coisa favorita, tenho lá 

praticamente, uma conta da minha banda, duas contas de fazer vídeos com os 

bonecos e outra conta que é a claymation, aqueles vídeos com plasticina de 

stopmotion, que é a mesma coisa que os bonecos só que é uma conta de plasticina e 

outra com os bonecos.”. Também joga online, comunicando com diversas pessoas de 

outras nacionalidades (“Alguns não conheço, alguns são uns colegas meus ingleses, 

irlandeses”); vê filmes e assiste a programas de wrestling em sites especializados.  

Nestas actividades online, predomina o uso do inglês na comunicação com pessoas de 

interesses semelhantes noutros países, que diz mesmo serem seus amigos. Utiliza 

outros nomes (“artísticos” como lhe chama) em inglês, pois admite que traz maiores 

possibilidades de comunicação.  

Nem por isso deixa de haver precauções nestes usos, como não colocar fotografias de 

frente e utilizar máscaras no caso da banda. Os seus medos face à Internet prendem-se 
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com os possíveis vírus e hackers; a experiência de amigos não deixa de ser dada como 

exemplo para as suas práticas: “Um colega meu inglês, que falo muito com ele no 

Messenger e tal, já lhe aconteceu muitas vezes isso, entraram-lhe na conta, souberam 

a morada, roubaram-no, praticamente dele, sobre da vida pessoal, praticamente 

ficou sem nada na internet, o banco.”. 

A internet é para si um meio útil na procura de informação das suas actividades diárias 

(por exemplo, a procura de informação sobre um jogo e o seu preço) e para trabalhos 

escolares.  

Não gosta de utilizar a internet na escola pelas restrições ao uso existentes.  

 

Mateus, ensino público, Oliveira de Frades 

Mateus, de 11 anos, vive com o pai, a mãe e o irmão em Oliveira de Frades. O pai é 

porteiro e a mãe 2ª ajudante de cartório, sendo ambos não licenciados. Em sua casa há 

4 computadores: um para uso geral, um do pai e outros dois para cada filho. Existem 

livros, MP3 e MP4, todos possuem telemóveis, sendo que o pai tem dois, mas não 

existem consolas nem televisão por cabo. O seu dispositivo electrónico favorito é o 

computador.  

Foi com o pai que iniciou o uso da internet, mas foi o irmão quem o ajudou a criar um 

e-mail. Mateus também apoia, por vezes, a mãe na utilização da internet. O pai 

expressa algum desagrado pelo tempo que passa na internet. Ainda assim, diz que não 

há regras, mas que é habitual a mãe estar por perto e falar com ela sobre o que vê na 

internet: “Às vezes estou sozinho, maior parte das vezes estou acompanhado. (…) Se 

for o meu irmão, o meu irmão também vai para o computador. Ficamos lá os dois no 

computador. Se for a minha mãe, chega lá e manda-me desligar.”  

A utilização da internet é feita  em casa, ao final da tarde depois das aulas e aos fins-de-

semana, e algumas vezes na escola. Concentra-se na pesquisa de informação na 

wikipedia e infopedia a partir do Google, em especial para os trabalhos escolares de 

inglês e português. Já integrou uma rede social (Hi5), mas actualmente não pertence a 

nenhuma porque “aquilo não tinha desenvolvimento nenhum, era sempre tudo igual”. 

Usa o e-mail e MSN para contactar com familiares e amigos: “Então, mandam emails 

de comédia e isso tudo. (…) O meu pai manda mais coisas religiosas e assim, também 

manda às vezes coisas engraçadas”. Joga jogos de carros, por vezes sozinho, outras 

vezes com o irmão. Refere ainda os problemas associados a vírus porque já passou. Em 
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casa é o seu irmão quem utiliza mais o computador, para actividades como as redes 

sociais (Hi5) e mensagens instantâneas (MSN). 

Na escola pode utilizar o computador na biblioteca ou “se trouxermos o computador 

para a escola também temos porque agora temos o sistema de router, wireless”. Usa a 

internet para fazer trabalhos de algumas disciplinas como Inglês e EVT. Utilizou 

também, uma vez, em aula para uma pesquisa em Área de Projecto. 

A Internet é importante porque “sem internet, muitas vezes não fazia os trabalhos 

correctos, não recebia as mensagens”; refere ainda que gosta mais de utilizar em casa 

por questões de privacidade: “Gosto mais de usar em casa, porque lá não estão todos a 

ver o que eu estou a fazer”. Acrescenta ainda: “Na escola não se pode ir a muitos sites 

não se pode jogar, não se pode ir ao Hotmail, não se pode ir a nada”. 

 

Ana, ensino público, Barreiro 

Ana, de 10 anos, vive no Barreiro com os pais (ambos engenheiros civis) e a irmã mais 

velha (13 anos). Em sua casa existem três computadores portáteis, um dos pais e outro 

para cada uma das filhas. O seu computador actual era o da irmã. Os livros existentes, 

pertencentes aos vários membros da família, estão nos respectivos quartos e no 

escritório dos pais. Existem vários MP3, três televisões e ainda uma playstation, que 

Ana refere ser o seu dispositivo electrónico favorito. O acesso à internet pela irmã faz-se 

a partir de uma pen (internet móvel), enquanto a sua e a dos pais é feita através da 

ligação de um cabo. Em sua casa quem utiliza e percebe mais são os pais por questões 

de trabalho. Entre Ana e a irmã há alguns conflitos, devido ao uso simultâneo que 

querem fazer do mesmo computador. 

Utiliza a internet em casa, na escola quando é necessário fazer algum trabalho, e, por 

vezes, em casa da avó. Usa, essencialmente, para falar com os amigos e colegas, para 

jogar e fazer trabalhos. Ainda assim, este uso é circunscrito pelos pais a períodos entre 

15 a 30 minutos para fazer trabalhos escolares durante a semana, enquanto aos fins-de-

semana tem permissão para jogar durante partes da manhã e da tarde. Refere que nas 

férias o seu uso diminui “porque vou para uma casa de férias e assim lá… lá apanho a 

internet, mas minha tia está sempre a usar por causa dos trabalhos da escola e depois 

uma parte estou lá na casa e outra parte vou acampar. Por isso logo aí não… não dá.” 

As regras são algo de adquirido para si e para a sua irmã: “a minha mãe quando a 

minha irmã começou usar (…) começou–lhe a avisar que também não podia falar 

com  estranhos, como por exemplo no Hi5 e (…) no Messenger (…) Não, não me 
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aconteceu, mas também se acontecesse não ia ligar e ia fechar e bloquear.” Ainda 

assim, os pais não se “importam que eu use, desde que eu não use muito tempo, não 

esteja sempre lá com as minhas amigas ou assim… e não faça as outras coisas”. A Ana 

refere que a Internet pode ser perigosa “se for utilizada de uma maneira má, por 

exemplo, estar a ligar... a falar com pessoas que não se conhece, que não se viu e não 

sabe quem é ou adicionar pessoas ao Hi5 ou assim…”. Por este motivo afirma 

concordar com as regras existentes em sua casa. 

A aprendizagem do uso da internet remonta aos oito anos, tendo tido então o apoio da  

irmã e da escola: “Eu já sei utilizar a internet quando era mais pequenina (…) mas não 

usava quase nunca, era a minha irmã que costumava me querer ensinar, nem sequer 

era eu que queria muito (…). Mas comecei a usar mais lá para o 4º quase a passar 

para o 5º ano. (…) Por causa dos trabalhos que começaram a ser feitos na internet, e 

comecei a descobrir mais”. Usa a Internet para comunicar com os amigos, falar sobre  a 

escola ou algum acontecimento,  e com familiares, alguns deles distantes, para saber 

como  estão. Apesar de a sua irmã utilizar redes sociais, Ana não o faz: “não estou 

sempre no computador, não costumo estar muito no computador e depois aquilo tão 

sempre lá a meter comentários e depois tem de também meter códigos nas (…) depois 

estão sempre a fazer comentários e eu tenho de estar também sempre a responder e 

não sei quê e é muita confusão para a minha cabeça…” 

Ana considera a Internet importante para “fazer os trabalhos, para jogar também 

tenho de me divertir um bocadinho não é? Falar com as minhas amigas também”. 

 

Crianças no 9º ano de escolaridade… 

Manuel, ensino público,  Porto 

Manuel tem 16 anos, reside no Porto com os pais e frequenta o 9º ano numa escola 

daquela Área Metropolitana. É aquilo que poderíamos considerar, partindo de uma 

anterior tipologia, um “ jogador inveterado”29. O pai, motorista e não licenciado, é o 

único que não utiliza o computador; a mãe é licenciada e professora. A maioria dos 

livros existentes em casa, pelos quais o Manuel não manifesta qualquer interesse 

apesar da insistência dos pais, pertence à mãe. As televisões estão espalhadas pelas 

diferentes divisões (quartos, sala e cozinha) e Manuel expressa preferência pela 

multifuncionalidade de um telemóvel com leitor de MP3 incorporado. Apesar de 

possuir ou já ter possuído diversas consolas (PS1, PS2 e PSP), afirma que perdeu o 
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interesse por esses objectos no momento em que começou a jogar online: é muito 

melhor jogar com outras pessoas.  

Em casa existem 3 computadores portáteis com ligação sem fios à Internet. Utiliza o 

computador em casa, mas nunca na sala comum; também na escola, em aulas, e, 

quando possível, em casa de amigos. Dá prioridade à internet que utiliza quando chega 

da escola (navegando até à meia-noite) e aos fins-de-semana, exceptuando a manhã de 

sábado em que faz desporto. Por vezes, a mãe intercede para que saia do computador. 

Os seus tempos na internet são maioritariamente passados a jogar Counterstrike, em 

rede, com os amigos, que é também o principal tema de conversa e actividade para a 

qual os pares o encorajaram. Foi com os amigos que aprendeu a utilizar a internet, 

sendo a mãe o seu apoio na instalação e compreensão de softwares em inglês, língua 

que não domina completamente. A internet é também o espaço onde efectua pesquisas 

próprias e escolares, bem como espaço de conversação com os amigos, no MSN, 

Facebook, Hi5 e e-mail. No youtube assiste a vídeos do jogo, para aprender novas 

estratégias.  

Manuel faz uma descrição detalhada do Counterstrike: “é um jogo mundialmente 

jogado... (…) é um jogo de estratégia (…) depois aperfeiçoa-se a qualidade de disparar 

e há partes que uma pessoa é melhor outra equipa é melhor, são 5 jogadores numa 

equipa e 5 noutra e há terroristas e contra-terroristas e o objectivo do jogo é plantar 

uma bomba e a bomba explodir ou matar os 5 terroristas, basicamente isso, o jogo 

acaba quando os 5 matarem os outros 5.” O seu objectivo é: “de há uns tempos para cá 

estou a jogar mas já não é aquela coisa do estou a jogar porque gosto do jogo, mas 

sim porque estou a treinar, como o jogo é mundialmente jogado, e se é o 1 º ou 2º 

melhor jogo do mundo, e existem 5 pessoas em Portugal que conseguem viver desse 

jogo, estão duas ou três horas em casa a treinar com a equipa e recebem o ordenado 

mínimo e é por isso que me interessa um bocado”. Por vezes, esta actividade é 

exclusiva e exige total concentração, não podendo, por exemplo, ouvir música para 

poder escutar os sons do jogo. Ainda assim, existe comunicação com os elementos da 

sua equipa (quase sempre a mesma, formada por amigos), mas também com outros 

jogadores que não conhece.  

Por vezes desloca-se a LAN Houses para jogar na presença dos jogadores. Esta 

modalidade é diferente de jogar em casa e refere, a seu propósito, que gosta do contacto 

pessoal: “joga-se em casa e em LAN Houses, nas Lans gosto de jogar porque é uma 

maneira diferente estamos 5 pessoas aqui 5 pessoas ali (…) é um espaço que contém 

10 ou 20 ou mais PC`s, em que jogam uma equipa contra a outra mas que estão (…) 
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não vou lá regularmente, mas vou lá quando posso. Aí jogo porque gosto, (…) na Lan 

apesar de ser o mesmo jogo é diferente, o ambiente é completamente diferente”. As 

motivações para tanto empenho no jogo são várias: “ganhar algum dinheiro, ganhar 

algumas alegrias, poder sair de casa com o intuito de jogar aquilo, há uma LAN em 

Guimarães, por exemplo o Counterstrike em Guimarães era uma experiencia boa, já 

fui lá mas não foi para jogar Counterstrike é diferente, enquanto que nenhum outro 

jogo me dá essa capacidade (…) mas também há torneios, eu gosto de jogar aos 

torneios, eu vou com a minha equipa 5 elementos, por exemplo 4 equipas e estamos lá 

a jogar e depois uma perde, outra ganha e é eliminada, passando à final jogamos a 

final e a equipa que ganha fica com o dinheiro de todas as equipas, eu pago 5€ o meu 

colega paga 5, por exemplo 25€ por equipa, 4 equipas dá 100€, a equipa que ganhar 

fica com 50€, 50€ para a equipa, 50€ euros para a LAN, portanto quem foi e quem 

ganhou já ficou a ganhar 10€, depois há claro torneios que se ganha muito mais, 

portáteis, também paga-se mais.”  

Quanto aos perigos da Internet, refere que quer ele quer os amigos nunca tiveram 

problemas, apesar de: “pelo que ouvi dizer é perigoso sim, há os supostos violadores e 

assim mas se tiver juizinho nada disso acontece (…)  porque há pessoas a querer fazer 

mal como tudo (…)para muito jovens se calhar através da internet vão por caminhos 

que não deviam ir (…) serem influenciados por pessoas mais velhas com mais 

experiência, que ao falarem todos os dias levam as pessoas ou convencer a fazer 

certas coisas que não deviam, marcam um encontro com pessoas na internet que não 

sabem que é e pode ser perigoso, apenas isso (…) meus conhecidos não, mas já vi isso 

na televisão, já ouve casos desse, se uma pessoa estiver atenta vê isso”. 

 

Ricardo, ensino privado, Lisboa 

Ricardo (14 anos) é um exemplo do tipo de utilizador identificado como “cibernauta 

acompanhado”30. Estuda no Colégio Moderno no 9º ano e é filho de pais licenciados (o 

pai é publicitário e a mãe dá aulas num colégio); além dos pais, vive ainda com o irmão 

mais novo (10 anos). Em sua casa existem 3 computadores: um fixo e um portátil, para 

uso exclusivo do pai e da mãe respectivamente, por fim um portátil que partilha com o 

irmão mais novo, todos eles com ligação sem fios à internet. Além destes 

equipamentos, existe uma divisão em casa especializada como espaço de lazer, onde 

estão a televisão, as consolas (PS2 e PS3) e as estantes com livros. Neste espaço fazem-

se também algumas refeições. Possui ainda um Ipod, que usa constantemente e serve 
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para realizar downloads: “eu tenho um ipod, com acesso à Internet (…) Costumo, mas 

é só para downloads de músicas mesmo. Serve para downloads de música e ficar ali à 

espera.” Quanto aos livros, desde pequeno que os pais o incentivam a ler, oferecendo-

lhe livros.  

Foi o pai que o ensinou a usar o computador e a internet. É proficiente no uso de 

diversos softwares, e quando ele não está é a Ricardo que a mãe pede ajuda. Da mesma 

forma, ajuda e ensina o irmão mais novo: “Porque o meu pai agora tem andado com 

mais trabalho, está sempre agora no computador, hum, por isso acho que sou eu que 

tenho a responsabilidade de ter essa preocupação”. Apesar da flexibilidade dos 

horários concedida na utilização do computador e da internet, durante a semana, os 

pais exigem que estude pelo menos uma hora e aos fins-de-semana duas horas. É usual 

utilizar a internet  antes e depois do jantar. Existem também regras quanto aos 

conteúdos, nomeadamente proibição de ao acesso a sites impróprios (ex: de 

pornografia). 

A Internet é uma fonte de informação e de fruição a diversos níveis. Quando se liga à 

Internet, Ricardo abre em primeiro lugar a página do itunes para saber se há alguma 

novidade que possa comprar ou descarregar – já que revela às vezes comprar neste site, 

referindo que essa é uma forma de respeitar os direitos de autor, além de que fica mais 

barato do que comprar os discos. Durante os jogos que efectua online comunica com 

outros jogadores, dos quais não conhece o nome. Refere existir uma estratégia de 

segurança mútua, na medida em que há comunicação sobre o jogo mas não se divulgam 

conhecimentos de detalhes pessoais: “a conversa nunca é, “olá eu sou o João, como é 

que estás?” É “vai para ali, vai para ali.” É sobre... Mas depois mandamos mensagens, 

“olha estive a ver um jogo fixe”, mas nunca sabemos o nome dele, mas também é uma 

questão de segurança na minha opinião. As pessoas não saberem o teu nome, tens um 

nickname e é para isso que está lá o nickname (…) Para algo que eu só vá utilizar uma 

vez, normalmente uso uma identidade falsa entre aspas, mas por exemplo há jogos 

sangrentos que eu tenho catorze não posso, supostamente com a lei nos Estados 

Unidos, vinte e um ou dezoito dependendo do Estado, às vezes tenho mesmo de pôr 

que tenho vinte e um anos só para aceder durante cinco minutos a um site, só para 

ver um vídeo.” 

Visiona vídeos no youtube – chega mesmo a denominar a sua faixa etária de “geração 

youtube” – no qual pesquisa vídeos sobre jogos. Em relação aos jogos há alguns 

constrangimentos colocados pelos pais, em especial quanto ao GTA, apesar de não 

proibirem o visionamento dos respectivos vídeos no youtube. 
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Nas pesquisas escolares usa o wikipedia, muitas vezes com o pai: esta é, afinal, a 

principal actividade que realiza para a escola. Gosta em especial de usar para História, 

disciplina para a qual  pesquisa regularmente os vários temas, e de Matemática, 

disciplina em que reconhece ter mais dificuldades: “interesso-me imenso por o que o 

meu pai me diz e hum, agora estamos a dar a Revolução Russa e a Primeira 

República e fomos, eu e o meu pai fazemos pesquisas na wikipédia sobre isso, mas o 

meu pai diz-me sempre para ter cuidado com a wikipédia e o enciclopedismo que é 

escrita livre, qualquer pessoa pode escrever o que quiser. Mas eu e o meu pai temos 

sempre muitos momentos de ir ver à wikipédia”. Fá-lo regularmente, mas afirma ser 

necessário algum cuidado com a validade das informações, já que qualquer um pode 

escrever naquelas páginas. “Frequenta” o site Instructables onde também partilha 

instruções com um “amigo virtual”: “é um site como fazer seja o que for “how to” ou 

como fazer e aparece sem resultados. E eu tenho um amigo lá e ele tem o meu 

endereço e eu tenho o endereço dele e ele manda-me e-mails “olha isto é fixe, já que 

gostas tanto disto” (…) Sim, mas eu não o conheço. (…) [no site] Põem informação, 

fotos e instruções passo a passo. (…) Seja o que for, programas de Internet, como 

construir uma cadeira, de aço e qualquer coisa.  

Apesar da polivalência da utilização, tem um uso incipiente das redes sociais e dos 

programas de mensagens instantâneas: “Nunca achei interessante, as conversas que as 

pessoas têm no Facebook e no Hi5 não é conversa interessante, é conversa pequenina, 

é conversa “ai, ele disse aquilo no outro dia”, “ai eu gosto dela, ela é gira”, não estou 

virado para aí. (…) É, é. E mostrar as fotos que é uma coisa que eu nunca gostei.” 

Considera que a Internet pode ser perigosa para os jovens da sua idade, pois permite a 

recolha de informação sobre os mesmos, o que o leva a mostrar algum desprezo pelo 

contacto com desconhecidos. Acrescenta ainda o perigo dos vírus e cavalos de Tróia, 

que permitem o roubo de informação pessoal. Toma também precauções no que diz 

respeito a encontros com outras pessoas e acha até: “estúpido. (…) Porque eu acho que 

um encontro deve ser com uma pessoa que conheces, uma pessoa, não é uma pessoa 

que vais conhecer, uma pessoa que ao princípio já sabes quem é, mais ou menos como 

é que se parece e não acho que não é... eu pelo menos nunca faria isso. (…) Podiam 

marcar depois de já se conhecerem antes? Sim, se nos tivéssemos visto cara a cara, e 

eu soubesse mais ou menos quem fosse, ya, mas estamos num chatroom e dizes 

“queres sair comigo? Tomar um café? Não sei quê”, não. E arranjar amigos através da 

Internet? Faz sentido ou não? Não, porque nunca sabemos bem quem eles são.” 

Na escola utiliza a internet nas aulas de TIC e nas salas de informática. Durante as 

aulas, os sistemas de segurança não permitem aceder a jogos; contudo, contorna o 
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problema através do uso de palavras noutra língua. Nas salas de informática é-lhe 

permitido jogar durante um período estabelecido de tempo. 

Considera que a Internet na sua vida é importante porque é uma fonte de lazer e 

“porque se eu não tivesse Internet não tinha música no ipod”. 

 

Tiago, ensino privado, Lisboa 

Tiago, 14 anos, vive com os pais e com a irmã (25 anos) em Lisboa. O pai (61 anos) é 

licenciado e médico, enquanto a mãe (47 anos) é enfermeira e possui o grau de mestre. 

Ambos sabem utilizar Internet, ainda que Tiago refira que o pai não a utiliza de forma 

intensiva (apesar de ter sido com este que aprendeu) e que por vezes a mãe solicita a 

sua ajuda.   

Em casa existem 4 computadores, um por cada membro da família, mesmo que Tiago 

utilize também o da mãe por saber a respectiva password. Apesar de ter a casa 

recheada de vários aparelhos, como MP3, duas consolas (Wii e PS2) e várias televisões, 

é sobretudo pelos livros que manifesta interesse. Muito dos livros estão ligados à 

actividade profissional do pai e refere também que no seu quarto “estão uns quantos, 

muitos sobre cada área, tenho no âmbito de ciências, tenho no âmbito de letras, 

várias coisas. Depois de letras é a maioria ou livros sobre autores importantes ou 

histórias mesmo, os outros é sobre muito tipo de coisas”. Restringe a si mesmo a 

utilização de vários dos dispositivos electrónicos que tem em casa, como refere:em 

vários momentos da entrevista “Quer dizer, eu não chego a querer ao ponto de não 

conseguir resistir à tentação, mas às vezes dá-me vontade de jogar um jogo, mas 

convenço-me a não fazê-lo”; isto tem como objectivo: “eu saí do 8º ano com notas 

óptimas e agora desceram um bocado, por isso eu decidi parar até que elas voltem 

aos patamares do 8º e mesmo assim depois eu ainda não tenho a certeza se volto a 

pô-las. (…) Aliás se eu subir as notas, basicamente estou a provar que elas desceram 

por causa disso, portanto provavelmente não as volto a pôr. Com limites bastante 

grandes”. É pela televisão que revela maior interesse (ainda que mencione que retirou 

o aparelho do seu quarto): liga-a sempre no intervalo que medeia entre a sua chegada a 

casa e, mais tarde, a dos pais. Quanto ao telemóvel, refere que o perdeu, não revelando 

também grande interesse pelo mesmo. 

Quanto à utilização da internet,  restringe-se a três vezes por semana (cerca de 35 

minutos), usando perto da hora de jantar, essencialmente para pesquisas. Por essa 

mesma razão, não é ele quem a utiliza mais tempo em casa: “Porque praticamente não 
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vou à internet e eu só vou 35 minutos porque eu desliguei a televisão e a playstation 

para ver se as notas subiam”. Deste modo, as regras são inexistentes, ou pelo menos de 

forma manifesta, pois: “Nunca houve problemas sobre a utilização da internet. (…) 

Não, nunca foi utilizada em abuso”. Revela um maior interesse por livros, muito 

influenciado pelo pai, e que até preferiria o uso da biblioteca se houvesse uma perto da 

sua casa: ”A internet foge imenso ao assunto e começa a fazer coisas que não tem 

nada a ver. (…) Sim e depois quando eu estou à procura, quanto mais específica for a 

coisa que eu procuro, mais tempo eu fico ali à procura daquilo. (…) E depois não é 

completamente fiável ”. 

Nas pesquisas utiliza o Google como página inicial, e a sua estratégia passa por copiar a 

informação para uma folha de texto que depois imprime para estudar. Para Tiago estas 

pesquisas são apenas um complemento à informação recolhida noutras fontes 

(fundamentalmente livros), sendo que nos trabalhos inclui essa informação quando há 

um pedido expresso por parte dos professores. Por vezes joga, mas refere que quando 

joga com outras pessoas evita e restringe a comunicação. Em relação às redes sociais, 

sente alguma aversão “Nunca quis, basicamente nunca quis. (…) Eu não sou uma 

pessoa muito sociável, portanto isso de início não é uma grande ajuda”. E quanto ao 

e-mail: “Não sei se ainda tenho. (…) A única vez que fui lá foi quando o fiz. (…) Por 

acaso acho que já me esqueci da password. (…) Sim e eu não sei fazer, portanto tinha 

de pedir ajuda”. Apesar desta relutância no uso deste meio, as suas valências 

possibilitam-lhe alguma autonomia no uso, sendo que uma vez fez sozinho a instalação 

da Internet a partir das instruções que iam sendo dadas. 

Por fim, a utilização da internet na escola é irregular e desperta-lhe pouco interesse. 

Em Área de Projecto refere-se à simplicidade da tarefa pedida (“Sim [utilizei], mas foi 

uma coisa bastante simples”) e que a única coisa que fez foi jogar (Pac-man e Super-

Mario). Refere que a cópia de trabalhos da internet é uma prática generalizada na sua 

turma sem tecer qualquer consideração sobre a mesma ou explicitar se o faz. 

 
Rita, ensino privado, Lisboa 

Rita, de 14 anos, é um exemplo do tipo de utilizador “noviço acompanhado” 31 . 

Frequenta o 9º ano no Colégio Moderno e vive com a mãe (médica) e com a irmã mais 

nova. O pai também é médico e nasceu em Angola. Em sua casa existem 3 

computadores, cujo acesso àinternet se faz por wireless; um fixo, a que todas acedem, e 

dois portáteis: um da mãe, outro da Rita e da irmã. A sua casa está repleta de livros nas 
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várias divisões e existem duas televisões: uma na sala e outra no quarto da mãe. Em sua 

casa existem Ipods (um para cada irmã), mas por vezes continuam a utilizar discman. 

Não costuma utilizar a internet: “quase nunca, normalmente é só para fazer os 

trabalhos, eu raramente vou lá para procurar coisas mesmo por lazer, às vezes 

porque quero um livro e não sei onde é que há á venda ou essas coisas, ou sobre um 

filme, mas normalmente é só para trabalhos e a minha irmã também e a minha irmã 

também (…) não, uma vez por semana no máximo (…) sim, uma vez por semana é nos 

fins-de-semana [durante a semana] raramente mesmo, só de for uma coisa assim 

muito esporádica”. Considera que estar na internet é “o oposto da sociedade”, sendo 

que devido à falta de interesse a mãe não lhe impõe regras.  

Não utiliza qualquer programa de mensagens instantâneas ou rede social, apesar de 

admitir alguma insistência por parte dos amigos e colegas para que o faça. Esta falta de 

interesse poderá dever-se à influência maternal: “a minha mãe diz só que às vezes 

quando há uma notícia na televisão, ela diz que se alguma vez nós quisermos ter 

aquilo para termos cuidado”.  

Começou a utilizar a internet sozinha na escola durante as aulas de Área de Projecto no 

7º ano, e antes apenas o fazia com ajuda da mãe: “cá na escola disseram que nós 

precisávamos do computador para fazer e começamos a ligar os computadores 

durante a aula de AP e essas coisas, então depois em casa pedi à minha mãe para me 

ensinar como é que se fazia, para depois ser mais fácil cá na escola.” Desta forma é a 

mãe quem lidera na utilização da Internet: com uma utilização maior e com maiores 

competências. É pois o principal suporte na utilização das filhas.  

Rita recorre à Internet com objectivos determinados:  procurar informação sobre 

conteúdos escolares ou  sobre um livro, filme ou algum actor. Por vezes esta navegação 

estende-se ao youtube para pesquisar algum vídeo ou música recomendados por 

amigos. São o Google e a Wikipedia que constituem as suas principais ferramentas de 

trabalho e pesquisa quando utiliza a Internet. Quanto às redes sociais não utiliza, pois: 

“eu não gosto muito de computadores e depois também não tenho paciência para 

estar lá á frente, acho que eu prefiro falar com as pessoas por telefone ou 

directamente e portanto nunca me interessei em criar essas coisas, não sei muito bem 

porquê”; ainda assim, tem e-mail: “porque tivemos de criar um ano passado, mas 

agora já uso também, às vezes por causa de trabalhos e que temos de enviar 

informação de umas colegas para as outras e também por causa de uma actividade 

extra-curricular que eu tenho, e que o stôr pediu os emails”. 
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Para finalizar, refere que a internet não é importante ainda que seja útil: “eu não sei 

explicar, quer dizer, eu acho que é útil para nós sabermos, mas eu simplesmente não 

dependo da internet, não sei bem porquê, quando lá vou basta-me pesquisar o que 

quero encontrar e depois vou-me embora, eu não fico lá, mas não sei porquê, 

simplesmente não me interesso e (…) gosto mais de fazer outras coisas”. 

 

Ana Teresa, ensino público, Oeiras  

Ana Teresa, de 14 anos, vive com os pais em Oeiras. O pai é médico e a mãe enfermeira, 

respectivamente, moçambicano e brasileira. Em sua casa existem quatro 

computadores: um portátil por cada um (os dos pais estão no escritório e o de Ana 

Teresa no seu quarto) e um fixo partilhado por todos. Possui ainda livros, um Ipod, um 

MP3 mais antigo. Tinha uma PS2 de que entretanto deixou de gostar. Existem cinco 

televisões espalhadas pela casa e todos possuem telemóvel. 

Quanto às competências dos seus pais, refere: “a minha mãe sabe mas é mais só para 

trabalhos. Não sabe Hi5 e MSN (…) o meu pai tem só o MSN”. A mãe pede ajuda na 

realização de pesquisas e no visionamento de alguns sites. Por vezes os pais impõem 

regras para que desligue a internet, mas não tem nada explicitamente estabelecido: 

“Quando tenho testes a minha mãe, «não hoje ficas só uma hora ou duas e depois vais 

estudar»”. A mãe previne-a acerca de encontros com desconhecidos e da divulgação de 

informações pessoais, nomeadamente os seus contactos. Ainda assim, os pais gostam 

que utilize a Internet: “Há a parte do gostar, falar com os meus amigos… Mas e eles 

incentivam-te, o que é que eles dizem? Sim, dizem, porque às vezes fico na televisão e 

se calhar ainda é pior… (…) Pelo menos estou no computador e estou a socializar.”.  

Apesar de não conhecer ninguém, amigos ou colegas, que alguma vez o tenham feito, 

considera que a internet é perigosa devido à ingenuidade dos jovens que se encontram 

com desconhecidos: “Acho [perigosa] (…) Combinar coisas com estranhos, porque 

alguns jovens são muito ingénuos (…) pensam que tudo é um mar de rosas e que estão 

a falar a sério.”. Quanto aos seus medos e estratégias de precaução refere que: “Já 

várias pessoas me adicionaram (…) a dizer que eram polícias e que vinham a minha 

casa buscar-me e pronto, esse tipo de coisas (…) e depois pedem-me a minha morada 

e esse tipo de coisas. E como é que resolveste essa situação? Como é que fizeste? 

Eliminei-o do MSN. (risos) Mas conversaste com alguém sobre esse assunto? Sim, com 

a minha melhor amiga. Esse tipo de coisas converso, mais ligo para ela e olha o que 

está a acontecer, o que respondo agora? (…) A maior parte das vezes eu também 

começo a gozar, por isso (…) Algumas coisas já foram brincadeira. Por exemplo, 
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algumas coisas dá perfeitamente para ver são amigas minhas que se calhar são 

falsas, a maior parte das vezes, e fazem esse tipo de coisas. Por exemplo, também 

vieram adicionar uma moranguita não sei o quê a dizer a mesma roupa com que eu e 

a Inês, que é a minha melhor amiga, trouxemos naquele dia para a escola. E a dizer 

onde é que estávamos e isso…”.  

A sua utilização faz-se sobretudo em casa,  após chegar  da escola, durante duas a três 

horas diárias, especialmente depois do jantar. Durante os fins-de-semana não se limita 

à Internet; procura sair com amigas e estudar.  

Centrais na utilização da Internet por parte de Ana Teresa são os veículos de 

comunicação que a Internet possibilita. Quando se liga à rede usa simultaneamente o 

Hi5, o MSN e o Formspring, mas também, por vezes, o youtube. Estes permitem a 

comunicação constante com amigos que se encontram quer perto, quer longe e que já 

não vê há algum tempo. Além do meio que constitui para a comunicação, os amigos 

recomendam também conteúdos do Hi5 e sites, sendo o primeiro tema de conversa 

regular entre colegas. Falam do dia-a-dia: “Namorados, se tivermos. (…) O que 

acontece na nossa vida, fotos do Hi5. (…) Esse tipo de coisas.”  

Conheceu inclusivamente uma das suas melhores amigas através do hi5. Esta era aliás 

amiga de outras amigas, portanto não totalmente desconhecida: “Eu, foi com isso da 

minha amiga, só que já várias amigas minhas também a conheciam, então não era 

totalmente desconhecida… (…) Eu sabia que era real, que ela se chamava J…, neste 

caso, esse tipo de coisas. Agora totalmente desconhecidas eu, pelo menos, nunca. E 

que eu saiba elas também não.”  

Diz mesmo ser incapaz de viver sem internet e Hi5: “O Hi5 (…). Não é que já não 

consigo viver sem ela, é uma maneira de dizer, é uma dependência total. Um dia eu 

quis apagar o Hi5, por exemplo, fiz uma coisa má na escola, foi a primeira vez que a 

minha mãe tirou-me o computador durante uma semana… (…) e estava a dar em 

louca. (…) Fogo! Eu não podia ir ao Hi5. (…) E também do MSN porque aquilo, 

também, quando costuma fazer… que eu agora passo menos tempo, para se isso 

acontecer eu já estou mais habituada.”  

O computador é utilizado em várias disciplinas na escola, nomeadamente em TIC, Área 

de Projecto e Formação Cívica. Usa também na biblioteca, mas considera que os 

computadores disponíveis na escola não são de qualidade, pelo que prefere, quando 

possível, usar os de casa. Tirando TIC em que não pode abrir o hi5 devido à disposição 

das mesas que permite a vigilância da professora, em Área de Projecto é frequente fazê-

lo. É-lhe particularmente útil o site da escola/moodle: “O site da escola! Temos para 
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marcar as senhas, por exemplo, no café, e para ver quanto dinheiro é que temos e 

temos o moodle, que é o que nós utilizamos mais porque estão lá páginas (…) E slides 

para estudarmos para testes, por exemplo. (…) Porque costuma lá estar a matrizes 

dos testes, o que vai sair (…) Por exemplo, a História… (…) E nós vamos lá tirar para 

estudar…” 

Ana Teresa considera a Internet muito importante: “ Porque falo com os meus 

amigos… (…) Porque… Conheço novas pessoas, que depois podem tornar-se 

importantes, ah… Há familiares… A minha família quase toda é do Brasil, então vejo 

pelo… Aquela coisa de ver na câmara, não é no MSN…  (…)  Skype, acho eu…” 

 

Flávia, ensino público, Perafita 

Flávia, 14 anos, vive com os pais. A mãe é empregada de limpeza e o pai mecânico de 

automóveis, ambos detentores do 4ª ano de escolaridade. Apesar do recursos escolares 

limitados, Flávia comenta, quanto ao uso da Internet: “A minha mãe sabe, o meu pai 

não. (…) O meu pai às vezes quer ir ver alguma coisa à internet ou pede-me a mim ou 

à minha mãe, pede mais a mim, eu já estou mais  (…) às vezes a minha mãe precisa de 

ajuda, eu vou lá ajudá-la, o meu pai é que anda a ver se aprende alguma coisa…”. Em 

sua casa existe um computador, embora mencione que está à espera de um portátil 

atribuído pelo programa e-escola. O acesso à internet faz-se a partir de uma pen 

(internet móvel), mediante controlo da mãe.  

Flávia possui um MP4 e em sua casa existem 4 televisões localizadas na sala, cozinha e 

nos quartos, todas elas ligadas ao serviço por cabo. Existem também alguns livros e é 

Flávia que incentiva os pais à leitura: “A minha mãe tem dois que eu lhe ofereci, ela 

ainda não acabou de ler um mas já tem o outro. O meu pai não gosta tanto de ler, 

mas estou pôr-lhe um fininho, depois aumento um bocadinho para ele se habituar a 

ler, eu já tenho uma prateleira inteira de livros, já não cabe mais nenhum, está tudo 

amassadinho, para caber mais um tem que ser fininho, senão não cabe. (…) 

Normalmente estão no meu quarto, os da minha mãe estão no quarto dela e o meu pai 

está a ler um fininho que está no quarto dele, está dentro da mesinha de cabeceira 

dele, eu antes de ir para a cama tinha o vício de lhe dar um beijo antes de ir para a 

cama e às vezes eu vou lá e ele não está a ler e eu fico a olhar para ele e digo: «Lê um 

bocadinho que faz bem e não sei quê», e ele: «Está bem eu vou ler», mas às vezes fico 

admirada dele por iniciativa dele pegar no livro e começar a ler”. 
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São vários os locais onde utiliza a Internet, devido a constrangimentos materiais e 

normativos. Isto é, além de alguma indisponibilidade financeira os pais também 

impõem regras no uso da internet. A utilização da Internet é feita em casa, na casa de 

familiares, na escola e também na biblioteca municipal. O uso em casa é limitado: “a 

minha mãe tem uma pen de internet ela tira-me, só ela sabe a password (…) eu peço-

lhe a pen, ela mete no computador põe a password e eu passo mais ou menos meia 

hora, uma hora (…) como não é minha, acaba por ser dela é como se não tivesse. Eu 

quero ter a internet fixa, mas a minha mãe para já só quer a móvel que dá para me 

controlar à vontade. (…) durante a semana ela também está a usar (…) durante a 

semana se for preciso… Se eu precisar ela dá-me (…) nas férias também costumas usar 

a internet? Não muito, às vezes prefiro mais ler o jornal, notícias, o meu pai compra o 

jornal e eu gosto de ver, não gosto de estar sempre na internet, acaba por ser um 

vício”. Além disso, tem de haver um pedido prévio para o uso da Internet: “Por exemplo 

se eu fizer um trabalho, eu tenho que avisar um dia de antecedência à minha mãe, 

para a minha mãe não se esquecer, ela precisa de escrever num papel para saber que 

eu preciso da internet e ela é a mesma coisa comigo (…) Normalmente nós temos um 

horário, digamos assim que é à segunda-feira o computador, a internet é só de uma 

pessoa, à terça de outra….” 

Devido ao acesso condicionado à Internet em casa, Flávia desloca-se frequentemente àa 

biblioteca municipal onde vai fazer pesquisas quando não tem aulas. A sua utilização 

inicia-se sempre, diz, com a consulta dos sites dos seus cantores favoritos (“eu adoro-os 

e então a minha mãe diz que eu sou viciada neles”), em simultâneo com o uso do msn 

para falar com colegas. Nunca jogou na internet nem possuiu um blog, apesar de já ter 

integrado uma rede social: “acabei por desistir, porque achei que era muito perigoso, 

há muitas pessoas que podem aderir e a gente não sabe quem elas são (…). É um 

bocado perigoso, até uma pessoa assim com uns 50, 60 anos, que vir esse tipo de sites, 

vai ao site que eles querem e podem encontrar uma rapariga que gostem muito e 

podem falar como ela, escrever mensagens até como ela e até propriamente fazer mal 

à rapariga.” O uso do e-mail tem como objectivo manter o contacto com professores, 

mas não é diário; da mesma forma, ainda que goste do youtube, não também não faz 

um acesso diário.  

Assim, considera positivos os condicionamentos que tem no uso da internet: “Se estiver 

a internet durante um mês, carregar uma vez, e depois ir gastando aos poucos do que 

gastar toda de uma vez e estar sempre a carregar, gasta-se mais dinheiro e acaba por 

se ganhar o vício de estar na internet”. A juntar ao vício e aos perigos relacionados 

com as redes sociais, desenvolve um discurso por vezes alarmista acerca da internet e 
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chega a referir que considera que as crianças mais novas não a deveriam utilizar 

sozinhas. Quando questionada acerca das modalidades em que usa a internet, refere 

que até que gosta mais de usar com os pais por perto como forma de se sentir segura. 

Os pais exibem atitudes semelhantes: “às vezes têm medo, há certos sites que eles têm 

um bocado de medo, de que eu vá na conversa deles e que até em possam fazer mal, 

têm um bocado de receio, mas acho que eles acabam por confiar em mim e sabem que 

não precisam de ter medo, não tem havido problemas por causa disso.” 

Contudo, já conheceu outras pessoas a partir da internet por intermédio de um amigo 

que lhe garantiu confiança. Ainda assim, não deixa de ter precauções e referir que é 

“uma amizade para construir aos poucos”. 

A escola revela-se uma peça fundamental no seu percurso de utilização da Internet, 

pois foi com uma professora de informática (durante o 2º ano), numa casa da 

juventude, que a iniciação à informática se deu. No 5º ano iniciou o uso da Internet, 

aprendendo a utilizar o Google e a fazer pesquisas. Actualmente na escola, utiliza na 

biblioteca e na sala de aulas, sob a supervisão dos professores. Em aula é comum, em 

algumas disciplinas, a procura de informação para pequenos trabalhos que são depois 

apresentados na turma. A internet é também utilizada para outros de maior fôlego, 

(exemplos recentes: “doenças transmitidas sexualmente” e “educação de infância”). 

Quanto à página da escola, serve para mostrar as notas à mãe. 



 

 256 

Notas finais 
A expansão das TIC, a sua domesticação e mesmo apropriação individual é um 

fenómeno massivo nas sociedades contemporâneas do Ocidente europeu.  Neste 

processo, e no âmbito da família e da escola, as crianças surgem como protagonistas de 

relevo na construção de inovação. Os dados estatísticos do Eurostat demonstram a 

amplitude do fenómeno: os utilizadores de internet em 2009 na UE27 situam-se em 

torno da percentagem de 67% (oscilando entre um mínimo de 37% na Roménia, um 

máximo de 90-91% na Holanda e na Suécia). As crianças e os jovens (dos 6 aos 17 anos) 

lideram no uso da internet (75%) e, aliás, a progressão da taxa neste grupo (graças ao 

impulso dado pela franja dos mais novos, 6-13 anos) é notável: entre 2005 e 2008 

passa de 68% para 75% (McQuilland e outros, 2009). Por outro lado, a evidência 

empírica desta disseminação confirma o facto de as famílias com filhos serem aquelas 

que mais rápida e intensamente procuram e trazem os novos media para casa 

(Livingstone e outros, 2008), o que em parte revela não só uma poderosa mobilização 

educativa dos pais (Almeida and Vieira, 2006) que neles vêem preciosos auxiliares do 

trabalho escolar dos filhos, como também sugerem as preocupações securitárias de 

adultos que procuram resguardar as crianças dos perigos e imprevistos da rua 

(Valentine e outros, 2004). Em Portugal, e para o ano de 2009, a utilização da internet 

é quase universal (95%) entre os menores de 15 anos. 

A condição contemporânea da infância passa pois por uma relação de estreita 

proximidade com os media. Não é, contudo, uma relação uniforme para todas as 

crianças: sob a capa desta impressionante difusão e democratização no acesso às novas 

tecnologias, escondem-se formas subtis e silenciosas de desigualdade ou “diversidade 

digital” (McQuillan e d’ Haenens, 2009) – por exemplo nas modalidades efectivas do 

acesso ou nos padrões e qualidade/proficiência da sua utilização.  

As entrevistas realizadas  às crianças da amostra confirmam e ilustram, com fino 

detalhe, a dupla constatação. Ter acesso regular à internet, a partir de casa ou da escola, 

é uma realidade vivida pela esmagadora maioria delas e constitui hoje um dos pilares 

estruturadores da sua condição da infância.  Mas os modos da sua utilização são 

fortemente condicionados pelo cenário familiar envolvente (marcado pela origem 

social, captada no estudo a partir de um indicador como o nível de escolaridade dos 

pais) e pelas próprias características individuais da criança (entre as quais se destaca, 

entre as outras, a idade).  

As crianças de diferentes meios sociais crescem em ambientes domésticos de grande 

saturação mediática e a sua familiaridade ou recurso a uma grande variedade de 

aparelhos ou equipamentos tecnológicos é um dado uniforme.  As casas portuguesas 

estão hoje abundantemente repletas de objectos tecnológicos utilizados para os mais 
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variados fins – educativos, comunicacionais, lúdicos, informativos. Constituem, do 

ponto de vista das crianças, verdadeiros “recreios digitais” dentro de portas mas através 

dos quais elas se lançam, a partir de um simples clique, numa imensa e inesgotável rede 

aberta e universal de contactos, sítios, pessoas. As fronteiras, outrora fixas e 

demarcadas, entre espaço privado e espaço público tendem hoje a esbater-se em 

configurações de geometria muito variável, fruto de uma gestão individual (por 

exemplo infantil) de acessos e de usos. A condição da infância, outrora fisicamente 

encastrada no resguardo feminino e doméstico ou no recinto escolar, é desde muito 

cedo hoje confrontada (e diversificada) por plataformas virtuais que lhe dão um 

horizonte desterritorializado de alcance global. Do ponto de vista dos tradicionais 

quadros de socialização, o ofício contemporâneo da criança está aberto a movimentos 

pendulares e permanentes de travessia e migração entre os mundos real e virtual, 

offline e online, local e global, que mutuamente se alimentam. Se os adultos, que 

cresceram no mundo real, percepcionam esses dois universos como distintos entre si, já 

as crianças (treinadas na sua “natural” cumplicidade ou sobreposição) os tendem a 

encarar como uma mesma realidade. 

A difusão massiva de novas tecnologias pelas famílias da amostra é um resultado 

homogeneizador, mas os tempos e as histórias de construção deste ambiente 

tecnológico em casa diferenciam-se por grupos sociais. Entre os mais favorecidos, os 

novos media vêm alojar-se em cenários onde os velhos media, nomeadamente os livros, 

ocupam tradicionalmente um lugar valorizado na cultura familiar, apropriado e 

actualizado pelas rotinas de leitura na família. Os computadores e a internet instalam-

se passo a passo num terreno com uma história, já longa e consolidada, de proximidade 

da linhagem familiar com a cultura escolar e erudita. Além disso, é nestes meios 

(comparativamente a outros) que a iniciação àquelas novas tecnologias acontece 

primeiro, na medida em que os seus recursos financeiros permitem uma aquisição 

precoce das novidades informáticas do mercado e as actividades profissionais dos 

adultos desde logo os confrontaram com a necessidade do seu uso regular na esfera do 

emprego. Nestas famílias, o tempo digital está assim sedimentado em várias camadas 

que, umas após outras, se vão acumulando ao longo dos anos; sinal disso, a renovação e 

upgrade constantes do parque informático doméstico, onde uns (as crianças mais 

novas) herdam os computadores dos outros (os adultos, os irmãos mais velhos). O 

tempo digital desaloja, interpela ou reconfigura, por outro lado, práticas como as de 

leitura de livros – e disso dá sinal a reflexão das crianças sobre a negociação e gestão do 

balanço entre umas actividades e outras. 

Nas famílias mais desfavorecidas, não raro os novos media entram em casa ao mesmo 

tempo do que os livros; trazidos pela mão das crianças, essa aquisição simultânea e 
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recente é o resultado de uma inédita relação da família com a escola. A nova 

preocupação educativa dos pais, sinal à escala micro do fortíssimo investimento público 

na escola para todos, traduz-se na aquisição recente de computadores, acesso à  

internet e livros. A entrada do mundo digital e da cultura escolar em casa é aqui 

recente, repentina e concomitante, tanto para adultos como para crianças, as quais se 

tornam frequentemente os seus principais mentores e protagonistas. A inovação 

escolar não antecede, antes se faz acompanhar pela busca profusão das novas TIC no 

quotidiano familiar, e esta situação combina num tempo novo aprendizagens e práticas 

que, em outros meios, se consolidaram em momentos diferentes.  

A relação entre as gerações é bem distinta num caso ou noutro. No primeiro, as novas 

TIC contribuem para o surgimento de uma “família tecnológica” (Kennedy e outros, 

2008) envolvendo simetricamente filhos e pais. Aquela é um lugar de produção e 

transmissão de saber e inovação entre adultos e crianças; os pais não só investem na 

aquisição do parque informático, como assumem um papel muito activo (embora não 

exclusivo) na iniciação dos filhos na internet, no seu acompanhamento e vigilância. A 

apropriação individual do seu uso intenso em casa faz pois de todos construtores da 

rede.  Já no segundo caso, as novas TIC envolvem sobretudo a geração das crianças, 

pela mão de quem muitas vezes entram em casa (via programas como o e-escola e e-

escolinha). É certo que os pais revelam uma intensa preocupação educativa com o 

sucesso escolar dos seus filhos e por isso investem na compra de equipamentos. Mas, 

uma vez garantida a provisão, não dispõem dos recursos escolares ou digitais que lhes 

garantam um acompanhamento próximo e qualificado da aprendizagem ou actividades 

dos seus filhos. Os testemunhos destas crianças entrevistadas são muito esclarecedores 

a tal respeito: nestas famílias, afirmam ter aprendido “sozinhas”, por tentativa e erro, a 

usar a internet.  Entre os menos escolarizados, onde o acesso e a utilização da internet 

gira pois em torno do eixo filhos-crianças, a clivagem geracional é posta em evidência. 

Este é o terreno onde a dicotomia de Prensky (2001) ganha sentido e onde a tradicional 

relação educativa parece inverter-se: as crianças surgem como “nativos digitais” e não 

raro revelam-se os tutores dos pais, iniciando-os e ajudando-os em actividades 

profissionais, lúdicas, comunicativas, informativas online. Ao contrário, os filhos de 

adultos com níveis de ensino superior são os primeiros a reconhecer: “Os pais sabem 

muito”. 

A abordagem das dinâmicas de uso  infantil da internet remete a origem social da 

criança para um influência remota, e vem ao invés destacar a importância da variável 

“idade” na estruturação da diversidade de práticas, tempos e objectivos de uso. As 

crianças mais novas procuram a internet mais esporadicamente ou por períodos mais 

curtos, tendo como finalidade primeira a realização de trabalhos escolares marcados 
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pelos professores. Nem sempre se entusiasmam com a tarefa. As crianças mais velhas 

caracterizam-se por usos mais intensivos, regulares e longos; vão à internet para 

“despachar” os trabalhos escolares mas o que mais as ocupa e motiva depois são as 

actividades de entretenimento e comunicação – ouvir e descarregar música, ver vídeos 

(filmes e séries da TV), jogar online (muitas vezes uma actividade não solitária mas 

social, com a co-presença –virtual ou real - de outros jogadores), navegar por sites do 

seu interesse, participar em redes sociais, comunicar (via email mas sobretudo através 

de mensagens instantâneas), por vezes criar blogues. Dentro deste leque, as actividades 

de produção (comparativamente às de consumo) são minoritárias; mas ainda assim há 

crianças que tomam iniciativas de upload e criação de conteúdos culturais (por 

exemplo música, filmes em stop motion).  

O multitasking é prática corrente: vários sites estão abertos em simultâneo; a internet e 

a televisão estão ligadas, enquanto se fazem os trabalhos de casa, se ouve música e se 

trocam mensagens. As fronteiras entre estar online e offline são fluidas: os amigos e 

conhecidos da escola, os familiares (tanto os fisicamente próximos como os distantes) 

constituem o núcleo dinamizador e central das sociabilidades e da comunicação; 

manter os “estranhos” afastados, “barrar os desconhecidos” parece ser uma 

preocupação comum das crianças, quer elas se refiram ao espaço real ou ao espaço 

virtual.  A propósito, os medos e os riscos da internet estão muito presentes no 

discurso, sobretudo no das mais novas: receio dos “pedófilos” ou de estranhos que as 

assediem ou molestem, das imagens “aterradoras” e “impróprias” que por vezes surgem 

no ecrã, dos vírus que podem “estragar o computador”, o que implica estratégias de 

protecção como nunca “adicionar estranhos”ou expor informações pessoais (o caso de 

crianças que criam perfis com nome, idade e localizações falsos é frequente), evitar 

visitar sites de “pornografia ou de encontros”. 

Comparativamente à idade, o sexo da criança desempenha um papel discreto na 

diferenciação das práticas. Apenas os jogos, e a grande distância as redes sociais, vêm 

realçar uma clivagem de género. Há jogos para rapazes (desporto, automóveis e 

estratégia-violência), há jogos para raparigas (por exemplo de moda, cuidados a outros, 

relativos à casa); e se as raparigas fazem por vezes incursões pelos jogos masculinos, o 

inverso não acontece. Por outro lado, as raparigas usam ligeiramente mais as redes 

sociais; mas é bom não esquecer que os jogos oferecem aos rapazes a possibilidade de 

participar e dinamizar essas mesmas redes. De resto, as clivagens de género são 

praticamente irrelevantes.  

Para além da família, este estudo procurou caracterizar o uso da internet pelas crianças 

na escola. A imagem que fica, através da recolha dos seus testemunhos, é a de que os 

estabelecimentos de ensino, apesar do fortíssimo investimento público das últimas 



 

 260 

décadas, não estão igualmente equipados em infra-estruturas ou equipamentos que 

possibilitam um acesso à internet. Esta diversidade não se associa tanto ao facto de 

serem escolas públicas ou privadas, mas sobretudo  ao ciclo de ensino frequentado, ao 

facto de a escola ter sido ou não intervencionada e, depois, à iniciativa pessoal de cada 

professor. Há escolas em que todas as salas de aula dispõem de computadores com 

ligação à internet; outras em que esses equipamentos estão concentrados nos 

laboratórios de TIC, na biblioteca ou centro de recursos. Por outro lado, e procurando 

perceber as práticas de uso escolar, parece ser unânime a constatação de que a internet 

é fundamentalmente utilizada numa disciplina instrumental como a de TIC ou de tipo 

transversal como a de Área de Projecto ou Estudo Acompanhado; raramente ela é 

introduzida na rotina das aulas nas outras disciplinas curriculares ou como 

instrumento de inovação pedagógica.  A representação da internet no espaço de ensino 

é genericamente negativa entre as crianças, razão pela qual preferem o seu uso em casa: 

na escola “a internet é muito lenta”, os computadores “são velhos”, o software “está 

cheio de vírus”, não lhes é concedida autonomia nem tempo suficiente na navegação.  

Pressente-se nos seus testemunhos o fosso digital que se tem vindo a cavar entre o uso 

da internet “dentro e fora da escola”, que outros autores têm assinalado com 

preocupação (Buckingham, 2007; Sigalès e outros, 2009) e que parece recobrir duas 

opostas representações da criança: na escola uma criança dependente, passiva, imatura 

e em posição subalterna numa relação educativa hierárquica, que cumpre e reproduz as 

directivas do topo; em casa uma criança autónoma, competente e par (do adulto) na 

descoberta e gestão de saberes e práticas de navegação.  O confronto ou tensão entre 

estes dois contraditórios papéis infantis não pode deixar de se fazer sentir na sala de 

aula: como devem os professores impor a clássica relação de autoridade sobre sujeitos 

que adquiriram competências e culturas digitais que questionam (relativizam?) a 

cultura escolar e desafiam o poder do mestre? 

Afinal, e contrariando altas expectativas de partida, o impacto “choque tecnológico” não 

tem contribuído para a inovação de métodos de ensino ou de aprendizagem, nem tão 

pouco tem constituído esse instrumento decisivo de aplainamento ou correcção de 

desigualdades sociais. Os seus potenciais efeitos igualitários surgem mitigados pelo 

poder fortemente estruturador da família de origem da criança, onde boa parte das 

oportunidades se jogam e limitam. 

Dar voz às crianças revelou-se neste projecto uma aposta ganhadora. Grande parte dos 

estudos sobre acesso e uso dos novos media adquire visibilidade na Europa a partir do 

ano 2000 (Livingstone, 2003), mas começou por centrar-se no grupo dos teenagers 

(Danoso e outros, 2009). Mais recentemente, e em especial graças ao estudo europeu 

de grande fôlego coordenado por S. Livingstone EU Kids on line, a tendência parece 
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esbater-se: franjas mais novas de crianças são contempladas na investigação. Quanto a 

Portugal,  a internet como tema “infantil” começa por surgir em alguns trabalhos da 

educação e pedagogia, na das organizações ou das culturas infantis - cf. Abrantes 

(2001), Viseu (2003) e Barra (2004) baseados, porém, em amostras não 

representativas e subnacionais (Ponte e Vieira, 2007). A integração recente de uma 

equipa portuguesa no projecto EU Kids on line (Livingstone e Haddon, 2009), bem 

como os estudos sobre a E-generation (Cardoso e outros, 2007 e 2009), trazem 

entretanto importantes contributos sobre temas como a análise comparativa das 

oportunidades e dos riscos, os modos como os jovens portugueses usam os media e as 

literacias que possuem nestes domínios.   

Do ponto de vista teórico, o presente estudo é fortemente devedor dos contributos de 

uma nova sociologia da infância (Sarmento, 2000, Prout, 2005; Almeida, 2009) 

assente em princípios entre os quais destacaríamos os seguintes: a infância não é uma 

realidade natural (biológica ou psicológica) mas uma construção social, contingente, 

produto do tempo e dos contextos envolventes em que se estrutura; as experiências e 

condições infantis são caracterizadas por uma grande diversidade interna; as relações 

entre as crianças devem ser estudadas por direito próprio e não através do filtro 

exclusivo do olhar adulto; a criança é um “ser no presente” e não apenas um “adulto em 

construção” (Harden e outros, 2000), pelo que a infância não constitui apenas um 

“momento precursor” (Sirota, 1998) mas uma idade de vida que merece atenção 

científica própria; as crianças são sujeitos competentes, co-autores da sua socialização, 

informadores credíveis sobre o seu quotidiano. Assim o considerámos neste estudo e os 

resultados demonstram o potencial e a riqueza da opção metodológica tomada. 

As crianças, mesmo as mais novas, revelaram-se exímias informadoras de práticas de 

acesso e utilização da internet na família e na escola. Forneceram retratos detalhados 

sobre comportamentos e relações de crianças e de adultos. Descreveram ambientes e 

cenários quotidianos, gestos e rotinas. Fizeram balanços, exprimiram representações, 

emitiram e fundamentaram juízos de valor. E focaram os modos como subjectivamente 

se apropriam das novas tecnologias, revelando por vezes o lado do avesso de 

comportamentos regulares: os seus receios e medos da internet; as estratégias 

adoptadas para se protegerem de riscos mas igualmente as experiências deliberadas 

para os correr; os truques utilizados para escapar e desobedecer ao controlo parental, 

transgredir as regras impostas pelos mais velhos ou fazer batota (nos jogos online entre 

os pares, nos trabalhos e pesquisas escolares). Foram os seus testemunhos o centro de 

gravidade deste Relatório e aqui se demonstrou que se pode fabricar ciência sobre as 

crianças, a partir das suas práticas e representações, contadas na primeira pessoa. As 

últimas palavras são pois para lhes agradecer. 
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