
CRIANÇAS 
(0 AOS 8 ANOS) E  

TECNOLOGIAS DIGITAIS 
Que mudanças num ano? 

Relatório Portugal 2016 
 

 

Patrícia Dias  

Rita Brito 

COORDENADO PELO JOINT RESEARCH CENTER DA COMISSÃO EUROPEIA  



N 
o ano anterior realizámos um estudo que teve como objetivo explorar o 
envolvimento de crianças e das suas famílias com tecnologias digitais, no 
qual entrevistámos 10 famílias. As questões de investigacã̧o exploraram a 
dinâmica entre pais e filhos, e também entre as utilizacõ̧es e as percecõ̧es 
de crianca̧s e pais relativamente à utilizacã̧o dos dispositivos, a fim de 

identificar as atividades digitais e práticas, e também os benefícios e riscos associados. 

Como forma de dar continuidade a esse trabalho evoluindo para um estudo longi-
tudinal. Assim, voltámos a entrevistar oito das 10 famílias, com o objetivo de perce-
ber se houve alterações, no espaço de um ano, e o porquê dessas alterações. 

Principais Resultados 
Como principais resultados destacamos os seguintes: 
 

• O tablet continua a ser o dispositivo preferido das crianças, onde gos-
tam muito de jogar e ver vídeos no YouTube; 

• Devido à evolução das suas competências de leitura e escrita 
passaram a usar as tecnologias com mais regularidade para pesquisar assuntos 
específicos do seu interesse ou escolares; 

• Apesar do aumento destas competências, as crianças continuam a ser mais 

passivas do que produtoras de conteúdos; 

• As tecnologias digitais deixaram de ser apenas percepcionadas como 

“brinquedos”, e tanto os pais como as crianças já reconhecem o seu potenci-
al pedagógico (ainda assim, o entretenimento é mais associado ao tablet e 
a aprendizagem ao computador portátil);  

• Os pais já não estão tão ansiosos com a utilização das tecnologias pelos filhos e 

as suas percepções são mais positivas, enfatizando e motivando a importân-

cia destas para pesquisas escolares;  

• Pais com atitudes positivas relativamente às tecnologias são mais permissivos 
e participativos, ao passo que pais com atitudes negativas são mais restritivos e 
menos participativos;  

• Os pais evoluíram na sua mediação, adoptando uma postura mais atenta 
(admitem supervisionar também o conteúdo, e não apenas o tempo de utiliza-

ção) e em alguns casos participativa;  

• Os pais continuam a considerar que as crianças ainda não estão expos-
tas a muitos riscos, e temem sobretudo a utilização das redes sociais e 
a aquisição do smartphone; 



• Muitos dos pais já abordaram o tema de conteúdos impróprios na inter-
net, sobretudo violentos, assustadores ou relacionados com sexo, e instruíram 
os filhos para não verem esses conteúdos, mas ainda não falaram de outros te-
mas como segurança, proteção de dados, exploração comercial, cyberbullying, 
entre outros.  

Desafios & Recomendações 
Como os próprios pais afirmam, estão perante um novo desafio: são a primeira gera-

ção de nativos digitais (Prensky, 2001) que são pais de digitods (Holloway, Green, & 
Stevenson, 2015). Ou seja, a primeira geração de adolescentes que contactou com a 
internet e com os telemóveis, que em muitos aspetos se apropriou destas tecnologias, 
ditou tendências e estabeleceu práticas, e que atualmente são, na generalidade, utiliza-
dores frequentes e competentes das tecnologias digitais, é confrontada com a necessi-
dade de avaliar e decidir sobre situações completamente novas, das quais não há qual-
quer referência. Nunca antes na história as crianças contactaram com tecnologias digi-
tais desde o nascimento. E esta geração touch-screen (Rosin, 2014) tem uma relação 
diferente com a tecnologia, que não lhe surge como algo novo, mas sim como algo que 
sempre existiu. O mesmo desafio se coloca aos professores e educadores de infância, 
que nas escolas são confrontados com crianças habituadas a ambientes domésticos 
povoados de tecnologias, que lhes proporcionam estimulação e entretenimento cons-
tantes, e que demonstram por vezes dificuldades de concentração nas atividades pro-
postas em sala de aula. A um nível superior, este desafio coloca-se também a outros 
agentes, stakeholders e policy-makers, que possam ter intervenção em aspetos tão di-
versos como a legislação relativamente à segurança digital, a educação para os media, e 
até mesmo na psicologia ou na saúde.  

PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
As crianças continuam pouco informadas sobre segurança digital, e a maioria 

dos pais considera que ainda é cedo para conversar com elas sobre estes temas, até 
porque não estão totalmente conscientes das atividades online das crianças e dos 
perigos a que estão expostas. Recomendamos aos pais a adoção de um estilo de 
mediação parental autorizado, em que exista supervisão e regras definidas (que 
podem ser negociadas, não implica que sejam impostas), mas sobretudo participa-
ção dos pais e acompanhamento.  

 



 

Recomendamos também a pesquisa de informação e recursos online, quer informa-
tivos quer de controlo, de fontes credíveis, que possam ajudar os pais a informar-se a 
abordar alguns destes temas com os filhos.  

 
 
 

PROFESSORES E EDUCADORES DE INFÂNCIA,  
ESCOLAS, BIBLIOTECAS E MUSEUS 

A utilização das tecnologias digitais nas escolas é, ainda, durante o primeiro ciclo, 
incipiente. As crianças que contactam mais com tecnologias digitais nas escola, na nossa 
amostra, têm informática como atividade extracurricular ou frequentam escolas priva-
das. Mas as outras crianças reportam a existência de tecnologias em sala de aula, nome-
adamente computador para o docente e quadro interativo. A formação de professores e 
educadores é essencial para que consigam tirar maior partido das tecnologias disponí-
veis em ambiente escolar e fomente, quer nas crianças quer nas famílias, um uso positi-
vo, construtivo e educativo destas ferramentas, optando por metodologias mais cons-
trutivistas de ensino. 

Noutros espaços como bibliotecas e museus, é frequente a existência de tecnologias 
digitais. As atividades oferecidas poderiam ser direcionadas no sentido de sensibilizar 
pais e crianças para os riscos online e formar para um uso positivo e benéfico destas 
ferramentas. 

 
 
 

POLICY-MAKERS E OUTROS STAKEHOLDERS 
As potenciais consequências futuras do fenómeno novo que estamos a viver não 

podem ser ponderadas com ligeireza, exigem estudo e reflexão profundas. Cabe aos 
policy-makers e outros stakeholders a promoção de estudos que nos possam oferecer 
mais informações e apontar caminhos, bem como de grupos de interesse e associações 
com intervenção efetiva no que respeita à divulgação de informações, à formação, e à 
prevenção de riscos. Existindo já várias iniciativas neste sentido, falta por vezes uma 
atuação mais integrada e profícua.  

Para os produtores de tecnologias, conteúdos e brinquedos smart, é importante o 
desenvolvimento e aplicação de uma ética de trabalho que siga como diretriz inquestio-
nável a Declaração Universal dos Direitos da Criança da UNICEF (1959) e outros docu-
mentos relevantes, como a Convenção sobre os Direitos da Criança (1989) do Alto Co-
missariado para os Refugiados das Nações Unidas, ou a Categorização dos Direitos da 
Criança na Esfera Digital (Livingstone, 2014), garantindo assim que o que é disponibiliza-
do no mercado é desenvolvido e pensado de forma a proteger os direitos da criança e 
promover o seu desenvolvimento e bem-estar.  


