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Apresentação baseada em: 

 
Pesquisa quantitativa (inquérito em 7 países) – 2013-2014 
Pesquisa qualitativa (Entrevistas  e grupos focais com crianças, pais, professores 
e jovens educadores em 9 países) – 2014 

 

 
 
 
Relatórios: 
Helsper, E., Kalmus, V., Hasebrink, U., Sagvari, B. & de Haan, J. (2013). Country 
classification: Opportunities, risks, harm and parental 
mediation. http://eprints.lse.ac.uk/52023/ 
 Dürager, A. and Livingstone, S. (2012). How can parents support children’s 
internet safety? http://eprints.lse.ac.uk/42872/ 
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Mediação parental em tempos de  
tecnologias móveis 

Net Children Go Mobile 

Mudanças na mediação parental levando em consideração: 

• Dispositivos móveis conectados à internet 

• Aparelhos multifuncionais 

• Tecnologia de uso pessoal 

• Acesso e uso privado 

• Presença da internet no quotidiano das crianças 

• Diferentes perspetivas de liberdade, privacidade, sociabilidade e, não 

menos importante, supervisão por pais e adultos (Mascheroni & Ólafsson, 

2014) 

 

 

 



Mediação Parental – Inquérito EU Kids 
Online  

 

1) Mediação ativa do uso da internet: quando os pais se envolvem em atividades 
como conversar com os filhos sobre os conteúdos da internet e partilharem a 
experiência online da criança, ficando por perto. 

2) Mediação ativa da segurança da internet: quando os pais promovem usos 
mais seguros e responsáveis da internet.  

3) Mediação restritiva: através de regras que limitam e regulam o tempo, o local 
de uso e as atividades online. 

4) Restrições técnicas: o uso de software e de meios técnicos que filtram, 
restringem e monitorizam as atividades das crianças. 

5) Monitorização: a verificação dos registos das atividades na internet.   

 

Entre as cinco estratégias, somente a mediação ativa do uso da internet e as restrições 
técnicas estão associadas ao baixo risco e dano. Contudo,  medidas restritivas limitam 
as oportunidades e a literacia digital das crianças. (Dürager & Livingstone, 2012).  
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Portugal: mediação parental em 2010 e 2014 
(de acordo com as crianças) 

 
 
Mediação ativa e restritiva da 
internet são as mais utilizadas 
 
Os valores da mediação ativa 
e da mediação restritiva foram 
os mais elevados entre os 25 
países do EU Kids Online em 
2010 e nos 7 países do NCGM  
em 2014. 

% 

Pais: 

2010: 60% usam a internet; 2014: 68% usam a internet 



Formas de mediação parental  
mais identificas em 2014 
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Nunca deixa a criança comprar aplicações
86 91 80 67 79

 Fala com a criança sobre o que ela faz na internet
75 72 71 73 73

 Nunca deixa a criança registar a localização geográfica
80 96 57 54 69

 Nunca deixa a criança dar informação pessoal na internet
75 82 51 63 67

Explica porque certos sites são bons ou maus
68 70 64 56 64

Ajuda quando  algo é difícil de fazer na internet 
70 77 54 52 61

Sugere maneiras de usar a internet de forma segura
60 64 63 56 60

 Sugere formas de comportamento online
56 61 54 59 58

Senta-se ao lado da criança quando esta usa a internet
68 64 46 54 58
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Mediação parental em Portugal:  
a pesquisa qualitativa 

 

• Metodologia: grupos focais 

• Três GF (9-10; 11-13; 14-16) na região de Lisboa 

• Fevereiro e março de 2014 

• Pais com escolaridade média e superior 

• Todos utilizadores da internet 
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Portugal: mediação parental de smartphones 

 

- Tecnologia com mais potencialidades e mais difícil  de controlar. 

“É mais difícil de controlar uma coisa que eles têm sempre no bolso. No 
computador é mais fácil para nós espreitarmos ou ir ver o que ele fez ou 

onde é que ele foi… efetivamente, quanto mais pequeno mais difícil é 
para nós sabermos o que eles estão a fazer”. (Mãe; filhos com 12 e 14 

anos) 

 

- A partir de que idade? 

“Depende, eu não sou contra que eles tenham esse tipo de 
equipamento, mas não nesta faixa etária (14-16 anos)… se calhar na 
faixa seguinte, a partir dos 16 anos, 18 anos, sim, a partir dos 18 já 
começam a ter necessidade. Até os 16anos, acho que não, é muito 

sofisticado”. (Mãe; filhos com 11, 14 e 17 anos). 

 

Expressão transversal: “O meu filho não é suficientemente maduro”.  

(Todos os grupos etários: 9-10; 11-13; 14-16; mais comum sobre rapazes 
do que sobre raparigas) 

 



Portugal: mediação parental de smartphones 

 

- Desnecessário quando o quotidiano dos filhos é "totalmente controlado” 

“Dei-lhe um telemóvel, uma coisinha barata, não tem as 
funcionalidades… não é Android. Não há necessidade de uma criança de 

10 anos que está completamente controlada – eu vou levá-la à escola, 
vou buscá-la à escola, não tem outros afazeres, outras responsabilidades 

a não ser estudar e ir para casa - não precisa d’um telefone melhor do 
que isto”. (Mãe; filha de 10 anos) 

 

- Implica gastos e  contratos com companhias telefônicas 

“Eles não sabiam que os telemóveis tinham que se pagar, achavam que 
era um brinquedo que todos os amigos tinham e que era fácil de 

adquirir e que era só jogar e carregar e mandar mensagens e receber, 
que aquilo não tinha custos nenhum. Eu expliquei que não era assim, 
que tinha de comprar um cartão, que tinha de se pagar as chamadas e 

mensagens”. (Mãe; filhos 12 e 16 anos) 



Portugal: mediação parental de smartphones 

 

- Isolamento social causado pela tecnologia 

“Eles estão tão agarrados à tecnologia que não saem nem nada. Eu 
cheguei ao ponto de comprar um cão para ver se o meu filho tem 

responsabilidade e sai de casa para ir passear o cão porque se ele não 
está no PC, está no telemóvel, se não está no telemóvel está na tablet, 

se não está na tablet está no computador. A vida dele é gerida pelas 
tecnologias”. (Mãe; filhos 12 e 16 anos) 

 

- A tecnologia móvel como uma forma de controlo 

“O meu, quando foi para o 5º ano, foi mais a preocupação de mãe do 
que dele querer-me contactar, de eu querer saber onde é que ele 
andava e ofereci-lhe um telemóvel”. (Mãe; filhos de 10 e 13 anos) 

 



Portugal e outros países do NCGM 

Consideráveis variações na posse de smartphone 

Portugal: 35%; Romênia: 28%. 

Dinamarca: 84%; Reino Unido:  58%. 

 

Dois extremos 

Pais portugueses focam-se principalmente nas dificuldade e constrangimentos. 

Pais dinamarqueses  focam-se principalmente nas oportunidades e benefícios. 

 

Somente pressão dos pares? 

O argumento da “pressão dos pares” para as crianças comprarem smartphones é mais 
expresso por pais e professores na Romênia  e em Portugal. Ambos estão entre os países 
onde menos pais possuem smartphones e experienciam as maiores desigualdades sociais. 

 

Manter o “cordão umbilical”  

As crianças "sempre alcançáveis" pelos pais mesmo durante as aulas ou atividades ao ar 
livre (opinião expressa por professores em Portugal, na Bélgica e na Itália). 



Desafios para a mediação na família 

Confiança, vigilância e privacidade 
• Confiança entre pais e filhos é central para se compreender a  mediação 

parental. 

• Estratégias de monitoramento adotadas pelos pais podem ser formas de 
fiscalização e controlo de maneira a limitar a privacidade das crianças. 

• Principais estratégias: 

o Das crianças: aceitação das regras; não aceitação; dissimulação 

o Dos pais: confiança; desconfiança; negociação 

 

• Principal desafio: equilíbrio entre proteção (em situações problemáticas) e 
liberdade de experimentação (maximização de oportunidades), evitando o 
risco da proteção excessiva ou trair confiança. 

• Fatores que influenciam a mediação: idade ou maturidade da criança para 
estar envolvido em uma atividade ou em uma experiência específica. 



Conclusões, 

recomendações 
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Sentar-se ao lado quando se está na internet, para ver o que está a ser feito, uma 
forma de mediação ativa do uso da internet, é adequada para crianças mais 
novas, mas pode ser entendida como intrusiva no espaço privado, por parte de 
um adolescente. 
 
Os pais devem encontrar um equilíbrio entre a idade dos filhos e as regras que 
vão sendo definidas, tendo em conta a maturidade, promovendo o sentido de 
responsabilidade e um ambiente de confiança mútua.  
 
Deve-se explorar as competências pedagógicas que as tecnologias móveis podem 
oferecer. 
 
Deve-se sensibilizar os pais, principalmente os de ESE baixo, para estratégias de 
mediação com base na comunicação sobre as experiências que seus filhos 
possuem na internet. 

Net Children Go Mobile 



Obrigada! 
 
 
www.netchildrengomobile.eu 
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