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TIC KIDS ONLINE NO TEMPO DOS  

MEIOS MÓVEIS: OLHARES DO BRASIL 
PARA CRIANÇAS DE 11-12 ANOS 

  

Educação para o uso crítico da mídia



1. Contexto midiático infanto-
juvenil 

 

•   Multiplicação das ofertas de mídia (revistas, 
rádio, TV, celular, blogs, fotologs, etc.);  

 

 



1. Contexto midiático juvenil: 
convergência midiática  

   “Este entrelaçamento de diferentes atividades e 
formas midiáticas é a característica central da 
convergência tecnológica”(Schorb)  

  



2. Questões de pesquisa  

 

 

• Quais os usos e apropriações das mídias móveis 
por  crianças de 11-12 anos em Fortaleza e 
Lisboa, considerando seus riscos e 
oportunidades?  

 

• Como pais e professores fazem a mediação desse 
contato delas com as mídias móveis? 

 



3. Contexto da pesquisa  

 

•População em Fortaleza: 2.571.896 (IBGE, 2014) 

•População no Ceará: 8.842.791 (IBGE, 2014) 

 



4. Metodologia 

• Grupos Focais com crianças de 11-12 anos 
(classe média), pais e professores  

 

 Brasil: 1 Grupo com 3  Meninas -  

             1 Grupo com 3 Meninos – 

 

 Portugal: 1 Grupo com 7 Meninas - 

                 1 Grupo com 7 Meninos - 



5. Usos preferenciais do celular 

       : Jogos 

 

 

 

 

 

 

•“Quando eu olho o Facebook não é 2 duas horas.. 
eu só olho 15 minutos e depois vou jogar” 

 



5. Usos preferenciais do celular 

      : Redes 

 

•“É tipo assim, 85% a gente usa pra internet ai os 
outros 15% a gente fica pra jogos, músicas” 

 



6. O imperativo de estar conectados 

       : elas e eles falam 

• “sempre tem alguém 
online” (L) 

 
• “antigamente a 

gente entrava na 
internet tarde e 
ninguém tava online, 
aí hoje de 
madrugada tá todo 
mundo”(R) 



6. O imperativo de estar conectados 

“E quando falta internet, pelo amor de 
Deus! Quando a Internet cai, meu Deus, é 
tipo assim o fim do mundo”  
 



7. Compartilhamentos e segredos:    
    conteúdos 

: elas e eles falam 

• “besteira”, “bobagem”.  
• “Você bota “oi”, aí todo mundo: “oi”, “olá”,  
   “oi” “tudo bem?”..” 



7. Compartilhamentos e segredos: 
conteúdos 

 : elas falam 

• “namoro”, “assuntos mais pessoais”, “fofoca 
da escolar” 

• “combina cinema, combina encontro, combina 
tudo” 

  
 
 
 
 
 
 



7. Compartilhamentos e segredos: 
conteúdos 

  

 
 
Vocês namoram no Whatsapp? 
- Por aí tia..por aí….(Y) 
- Vamos falar a verdade (L). 
- Ah (Y) 
-Namora. Têm aquelas brincadeirinhas de 
amigo, você gosta dele… você gosta dele… (L) 
 
 
 



7. Compartilhamentos e segredos: 
conteúdos 

• “Eu só tenho Facebook pra jogar” (B) 
• “Jogar e assistir Cavaleiros do Zodíaco. Sou 

viciado” (R)  
• “Eu uso o celular mais pra me comunicar” (A) 



8. Compartilhamentos e segredos: 
pessoas 

 O telemóvel como objeto pessoal: 
• “é só meu”(R) 

 
 Alguns mostram aos pais sob demanda: 
• “Os pais têm a senha de vocês no Facebook?” 
• TODOS: “Não” 
• “De jeito nenhum. Eles não têm nem a do 

celular. Mas se ele, assim, pedir por 
favor…”(R) 
 



8. Compartilhamentos e segredos: 
pessoas 

 O compartilhamento como uma escolha:  
• “Quando minha mãe quer ver eu mostro.. Ela 

sabe, mas depois eu bloqueio de novo. Porque 
a minha irmã fica querendo ver, aí fala pra 
todo mundo, aí eu tenho que bloquear” (A) 
 



8. Compartilhamentos e segredos: 
pessoas 

 Compartilham com as melhores amigas: 
• “Assim, algumas conversas. Quando eu to 

conversando la eu pego e mostro pra algumas 
das minhas amigas mesmo. “Mulher olha o 
que esse menino falou” 



9. Regras, Interditos  
    (Pais e Professores) 

 Em casa: 
• “Não fale com estranhos” (M) 
• “(…) tem que usar na hora certa. Tem hora 

pros estudos, tem hora pro celular e tem hora 
pra você jogar”. 

 Na escola: 
• “Só não pode usar na sala, agora o resto pode 

usar”(L) 
• “Não pode deixar o celular a mostra” (L) 

 



9. Regras, Interditos  
    (Pais e Professores) 

 Concessão:  
• “Nos finais de semana eu posso fazer o que 

eu quero” (B) 
 
 
 
 
 
 
 



10. Reconhecimento da existência 
de riscos 

 Contato com estranhos e  
                         hackers 

 
 

 
• “Depende da foto, assim, se for uma foto 

mostrando demais, assim mais pessoal ai 
pode cair em mãos erradas, pode acabar em 
sites de pedófilos. eles podem modificar a foto 
todinha” (C) 

 



10. Reconhecimento da existência 
de riscos 

 Bullying 
 

“Tem outro principal que é 
um tipo de brincadeirinha. 
Tem alguns amigos que 
começam a fazer um tipo de 
brincadeirinha e tal”(Y) 

“Ah, periguete, gorda, 
obesa, essas coisas” (Y)  

“Um menino se matou 
uma vez porque sofreu 
bullying” (B) 
 



10. Reconhecimento da existência 
de riscos 

 Vício 
 

• “Porque a gente fica 
viciado e deixa os 
estudos de lado. Tipo 
assim, acho que você 
acaba esquecendo da 
vida real. Você prefere 
viver no celular, mundo 
da tecnologia. Isso 
afeta” (Y)  

 



11. Reconhecimento da pertinência 
das regras 

 em relação ao que acessa/posta na internet 
• “Prá proteger” (L) 
• “Pra nossa segurança”(B) 
• “Pra saber se nós não estamos vendo nada 

impróprio” (L) 
 

 A proibição de usar celular na sala de aula 
• “Porque pode tirar nossa atenção. Se não a gente 

ia ficar direto no Facebook não ia prestar atenção 
na explicação do professor” (M) 

• “E assim, você pode pegar o wifi do colégio e pode 

jogar, ver as resposta da prova”(A) 



12. Mediação na Escola 

 Política da interdição 
• “Na sala não pode mexer de jeito nenhum, se 

você mexer eles chegam e pegam seu 
celular”(L) 

 
• “Tipo o celular ta bem aqui e tem um monte 

de mensagem do grupo da família, dos 
amigos, sei lá ai o professor pega o celular e 
começa a dar uma palestra sobre como você 
não pode ligar o celular na hora da aula”(M) 
 



12. Mediação na Escola 

 Política da interdição 
• “Os professores geralmente dizem assim: “Se 

vocês quiserem usar o celular usem na hora 
do recreio não dentro da sala de aula”. Sala 
de aula é lugar pra aprender” (C) 

 
• “Só isso, mas conversar como vocês 

conversaram agora, tipo assim perguntar as 
coisas que a gente faz no celular, perguntar 
com quem a gente conversa, perguntar os 
riscos, os perigos, essas coisas que a gente 
conversou aqui, eles não” (Y) 
 



13. Estratégias de escape 

“Teve uma vez que o 
professor de historia viu. 
Ele reclamou comigo 
três vezes, mas eu 
tava só olhando a 
hora” (L) 

“Olha eu já consegui 
(senha dos 
professores) pra uma 
amiga minha, só que 
mudaram” (M) 

“(…) todo mundo 
sabe (a senha dos 
professores). Tipo 
assim uma pessoa foi 
e lá pegou e passou 
pro colégio todinho”. 



13. Estratégias de escape 

“É que a gente sabe que eles 
não vão deixar a gente fazer, 
mas a gente quer fazer muito e 
a gente acaba fazendo 
escondido”(Y) 

“Pai, posso acessar o 
Snapchat? aí ele: Não, não 
pode. Só que mesmo ele não 
deixando eu sempre boto 
sem ele saber” (C)  
 

‘”Madrugar é tipo ficar no 
Whatsapp até de madrugada. 
Era muita conversa. “E ai gente 
bora madrugar hoje? Bora!” 
Ai a gente ficava até 2h da 
manhã, 3h da manhã”.   



14. Considerações finais 

          “A internet é perigosa, mas é legal” (M) 
  
•É fundamental a mediação de pais e professores 
para a definição de limites no uso das mídias 
móveis;  
 
•É necessário mudar a ênfase das políticas de 
proibição para a de diálogo, de modo a ouvir a voz 
das crianças: o que pensam e sentem sobre a 
relação com os celulares;  
 
•É necessário mudar a ênfase do discurso sobre os 
riscos na direção das oportunidades que os 
telemóveis oferecem, considerando o equilíbrio com 
outras atividades de lazer e entretenimento.  



15. Equipe do GRIM 

Dra. Inês 
Vitorino 

(coordenação) 
Contato: 

inesvict@ufc.br 

Ms. Andrea 
Pinheiro (vice-
coordenadora) 
 

Thinayna 
Máximo: 

condução dos 
grupos focais e 

decupagem 
 

Ms. Maria Clara 
Sidou: 

diagramação 
do PowerPoint 



OBRIGADA! 


