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Resumo 

Com base em resultados de um estudo comparado entre 21 países europeus pro-
movido pela rede europeia EU Kids Online (www.eukidsonline.net), este artigo exa-
mina os panoramas digitais dos mais novos no espaço europeu e como os jovens ga-
nharam acesso e (nalguns países) até mesmo a liderança no uso dos novos media e 
das tecnologias em rede. Indo além da info -inclusão, o conceito de info -integração 
surge como uma forma de analisar mais profundamente essa diferença, de tentar per-
ceber como providenciar uma educação para os media e aumentar a literacia sobre 
os media. Contestando uma abordagem exclusivamente top -down, este artigo defen-
de que, para se atingir uma mais segura inclusão e integração digitais, é preciso que 
as crianças e os jovens sejam considerados como participantes activos na tarefa de 
sensibilização e empowering.
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Um olhar para as diferenças digitais entre gerações

Um pouco por todo o mundo, nas sociedades com acesso aos novos media, muito 
se tem falado na barreira digital entre os mais novos e os mais velhos. Presume -se 
que as crianças são os nativos digitais, ao passo que os pais são os imigrantes. No 
caso da Europa, isto é especialmente verdade para a faixa etária entre os 12 e os 17 
anos, que coloca os adolescentes como os pioneiros digitais, de acordo com um re-
cente relatório da rede EU Kids Online, que compara as oportunidades e os riscos as-
sociados ao uso da Internet em 21 países europeus (Hasebrink et al., 2008:116). Isto 
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leva -nos a inquirir como lidar com este fosso geracional e como ensinar tanto adultos 
como jovens a lidar com os novos media, com a Web 2.0 e com os receios que muitas 
vezes rodeiam este assunto.

O relatório traça, de forma geral, a maneira como os jovens (menores de 18 anos) 
dos 21 países participantes lidam com a Internet. Os países foram divididos em três 
grupos, usando como diferenciador a percentagem de crianças que usam a Internet. 
O primeiro grupo tem uma taxa de utilização superior a 65% e inclui a Bélgica, a Dina-
marca, a Estónia, a Holanda, a Noruega, a Suécia e o Reino Unido; no segundo grupo, 
com uma taxa de utilização entre 40% e 56%, estão a Áustria, a República Checa, a 
França, a Alemanha, a República da Irlanda, a Polónia e a Eslovénia; no último grupo, 
Bulgária, Chipre, Grécia, Itália, Portugal e Espanha, menos de 39% das crianças usam 
a Internet. 

Apesar dos diferentes níveis de acesso, há uma utilização típica que não varia 
muito no que toca aos jovens, em contraste com o que os seus pais pensam sobre 
a Internet. Baseando -se na pesquisa disponível sobre os modos como pais e fi lhos 
olham para as oportunidades que o online oferece, o relatório diz: “De forma geral, 
quando obtêm acesso (e competência) [no uso da Internet], pode concluir -se que as 
crianças de todos os países dão prioridade à comunicação online, a várias formas de 
entretenimento e a brincadeiras, bem como acesso à informação, enquanto os pais 
destacam sobretudo os possíveis benefícios educativos” (Hasebrink et al., 2008: 26).

Os dados disponíveis (apesar da sua escassez) parecem apontar para o aumento 
das competências dos jovens com o aumento da idade, o que pode levar a maiores 
capacidades de auto -protecção (embora alguns adolescentes se “esqueçam” des-
sas capacidades e tenham experiências desagradáveis na Net). Como diz o relatório, 
“em suma, conclui -se que os adolescentes mais velhos encontram mais riscos onli-
ne […], pode dar -se o caso de que, no que toca a alguns riscos, terem aprendido a 
evitá -los, enquanto os mais novos estão mais dados a descobrir novas sensações e 
a incorrer deliberadamente em situações de risco. Para além disso, o fenómeno de 
crianças a usarem os novos media desde muito cedo é ainda demasiadamente recen-
te para que se possa construir uma sólida base de factos, levantando assim novas e 
importantes questões” (idem: 33).

Estas são algumas das questões que queremos levantar e levar a debate neste 
artigo, tomando em consideração a posição específi ca de Portugal e com base na 
pesquisa nacional mais recente.
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Portugal: as diferenças digitais na escola e em casa

Nos últimos anos, as políticas públicas estão a tentar infundir o uso de computa-
dores em várias áreas da vida pública. Um dos objectivos do Programa Ligar Portugal 
é multiplicar o número de computadores nas escolas e nos lares. Precisamos de olhar 
para o contexto nacional se queremos entender o impacto desta medida e as difi cul-
dades que experimenta. Tal como apontado no relatório da equipa portuguesa (Hase-
brink et al., 2007), nos últimos 50 anos o país tem empreendido um processo de mo-
dernização a vários níveis, mas a verdade é que ainda reproduz alguns dos padrões 
de desenvolvimento pré -modernos. A educação ilustra em particular esse atraso: em 
2006, quando comparamos Portugal com outros países europeus, os adultos portu-
gueses em idade de serem pais tinham o nível de escolaridade média mais baixa, e a 
maioria apresentava uma escolaridade de não mais que 8 anos.

Com o fi m da ditadura (1974), Portugal passou de uma sociedade “fechada” para 
uma sociedade “aberta”, ligada a um aumento na produção e distribuição de varia-
dos tipos de produtos culturais e serviços, nomeadamente os media gratuitos. Ainda 
assim, um considerável e persistente nível de iliteracia pode explicar os relativamente 
baixos níveis de consumo e também a relutância que os adultos têm em usar a Inter-
net, especialmente os menos escolarizados e os mais idosos. Em 2006, os utilizado-
res da Internet (com quinze ou mais anos) constituíam 36% da população, segundo a 
OBERCOM (2007). Nesse ano, 56% das pessoas que não tinham Internet justifi caram 
a sua situação dizendo que não precisavam ou não viam utilidade nesta tecnologia. O 
elevado custo de acesso (51%) e a falta de competências tecnológicas (33%) foram 
outros argumentos apresentados. Esta situação ocorre principalmente em lares sem 
jovens e crianças.

Este panorama deve ser tomado em consideração, já que as crianças crescem 
rodeadas por adultos, tanto na escola como em casa. A maneira como os adultos se 
relacionam com as TIC e a forma como estas são consideradas e investidas simboli-
camente estão indubitavelmente presentes no quotidiano e na infl uência da media-
ção dos adultos. 

As escolas constituem o primeiro ponto de acesso à Internet e ao computador 
para mais de metade das crianças no país, com uma “relevância estratégica no que 
toca à promoção e aumento da literacia para os media e à luta contra a info -exclusão” 
(Cardoso et al., 2007: 113).
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O discurso dominante foca -se nas tecnologias, num processo top -down, em que 
as crianças são enquadradas como recipientes essencialmente passivos de conte-
údos vindos dos seus professores. Estas políticas educacionais arriscam -se a ser 
demasiado optimistas, infl uenciadas por um certo determinismo tecnológico, já que 
não são acompanhadas por programas de prevenção de risco que incluem educa-
ção para os media e as suas dimensões sociais. A segurança social e as potencia-
lidades sociais do online e da Web 2.0 são assuntos que não existem nos currículos 
das TIC. As crianças são também vistas como “promotores naturais” da info -inclusão 
dos seus pais, numa perspectiva que ignora confl itos e tensões entre diferentes usos 
e diferentes gerações.

Em 2007, uma sondagem nacional representativa mostrou que a maior parte dos 
pais de crianças com menos de 15 anos não usa a Internet, e que tal é o caso de 77% 
dos pais com a escolaridade mínima de nove anos ou incompleta. Por contraste com 
estes pais info -excluídos, entre os pais que responderam a um questionário local feito 
em 11 escolas da zona da Grande Lisboa, quase metade tinha o ensino secundário 
concluído, o que bem ilustra o fosso geográfi co de níveis educacionais e de usos e 
acessos dos media. Apesar das diferenças digitais, ambos os grupos de pais demons-
tram uma visão positiva do que a Internet pode fazer pelas crianças, focada especial-
mente nas (futuras) oportunidades de emprego e nas contribuições para a aprendiza-
gem e para as actividades escolares (Ponte & Malho, 2008).

Vindo ao encontro das conclusões apontadas pelo relatório EU Kids Online acima 
referido, as comparações entre as respostas de pais maioritariamente info -incluídos 
e dos seus fi lhos, na área de Lisboa, mostra grandes diferenças na forma como o on-
line é visto, tanto em casa como na escola:

• 70% das crianças (9–14 anos) dizem usar frequentemente a Internet em casa, 
e consideram que o acesso na escola é esparso ou inexistente, ambos em 
volta dos 35%;

• Metade das crianças inquiridas coloca -se na posição de quem mais sabe 
sobre a Internet em casa, à frente dos irmãos, dos pais e (ainda mais) das 
mães, independentemente da sua idade: a maior parte dos mais novos (9 -11 
anos) consideram -se os especialistas da Internet, posição que é ignorada 
pelos seus pais, que julgam saber mais do que aqueles.

• 43% das crianças afi rmaram ter aprendido a usar a internet sozinhas. Pais, 
pares e irmãos mais velhos vêm a seguir na lista, à frente das mães e dos pro-
fessores, apenas mencionados em cerca de 15% dos casos. As experiências 
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pessoais e do grupo de pares lideram, à frente da transmissão de conheci-
mentos vindos de adultos (tanto pais como professores).

• As principais preocupações dos pais eram relacionadas com o contacto dos 
seus fi lhos com estranhos (90%), o envio de informação pessoal (76%) e a 
consulta de sites pornográfi cos (71%).

O gráfi co 1 compara as actividades online que as crianças relatam e a percepção 
que os pais têm das actividades dos seus fi lhos.

GRÁFICO 1 – ACTIVIDADES ONLINE REPORTADAS POR CRIANÇAS E PAIS

O gráfi co mostra uma clara dissonância entre os usos relatados pelas crianças 
e os usos pressupostos pelos pais. Os pais sobrestimam o uso da Internet para fi ns 
escolares (trabalhos de casa, busca de informação) e, com a excepção do MSN, su-
bestimam os usos que as crianças fazem relacionados com tempos livres e comuni-
cação, bem como outras experiências sociais e culturais, nomeadamente a criação 
de sites e a edição, descarga ou envio de conteúdos. Alguns tipos de utilização são 

FONTE: PONTE & MALHO (2008)
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deliberadamente recusados pelos pais, como a ideia de que os seus fi lhos possam 
estar interessados em visitar sites pornográfi cos, mesmo que esta tenha sido uma 
das suas principais preocupações no que toca à Internet, segundo o mesmo estudo. 
As perspectivas parentais seguem o discurso dominante, centrado na Internet como 
ferramenta para actividades escolares e para a aprendizagem; são muito menos sen-
síveis a outras oportunidades, como as que se relacionam com a criatividade, a iden-
tidade social e o envolvimento e participação sociais.

Estamos aqui perante uma população adulta que não sofre de info -exclusão, e 
uma população mais jovem que está, comparativamente, ainda menos afectada por 
esse problema. E embora seja um exagero dizer que este é o melhor cenário possível 
em Portugal, não é exagero dizer que a população alvo deste estudo tem condições 
(sociais e tecnológicas) um tanto ou quanto mais privilegiadas que outras de diferen-
tes partes do país, tanto no que toca a pais como a crianças. 

É neste ponto que olhamos novamente para o conceito de info -inclusão. Estes 
pais e estes fi lhos são maioritariamente info -incluídos e, não obstante, as discrepân-
cias são evidentes.

 Os dois pontos de vista aqui apresentados não são conciliáveis: aquilo que 
os pais vêem como benefícios e como riscos, bem como aquilo que percepcionam 
no campo das competências vai enformar o que esperam da educação; por outro 
lado, as auto -percepções dos mais novos também terão um efeito sobre essa mesma 
educação. 

Da info -inclusão à info -integração

A ideia de info -inclusão aborda os novos media de forma essencialmente estatís-
tica e estática. Olhar para o número de computadores per capita, ou para o número 
de pessoas com Internet de banda larga em casa tem certamente o seu interesse. E 
o acesso à banda larga pode constranger (em pequena medida) o que os jovens con-
seguem fazer com os seus computadores na Internet. Mas não torna a info -inclusão 
um factor exclusivo no uso das novas tecnologias.

Preferimos, face a esta questão, introduzir um novo conceito que, cremos, será 
uma ferramenta analítica mais adequada – o conceito de info -integração.

O que é a info -integração? Queremos com este termo sublinhar a forma como os 
utilizadores interagem a um nível pessoal e social com as tecnologias de informação 
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e com os novos media, como as usam para alterar a sua visão do mundo, a sua vida. 
A info -integração não se refere a nenhuma competência técnica específi ca, mas ao 
nível de interacção humano/tecnologia, e como o primeiro elemento reage em con-
junto com o segundo.

O que o conceito de info -integração tenta avaliar (ao invés de medir) é como as 
pessoas se relacionam com a tecnologia, e como essa relação é considerada pelas 
pessoas como fazendo parte delas mesmas. A tecnologia é integrada em nós mes-
mos, como parte do que é ser social, ser pessoa, para além de um savoir -faire técnico.

Alguém que, mesmo sem ter um grande conhecimento sobre tecnologias ou 
quaisquer competências especiais, usa um computador e a Internet para comuni-
car com frequência, ou para descobrir as respostas às suas questões, como forma 
de construir uma identidade para si mesmo, está por esses mesmos actos a integrar-
-se com a tecnologia. E pode aperceber -se do potencial para o divertimento, para o 
trabalho e para a comunicação – integrando assim a tecnologia como parte da sua 
vida, e isso acontece muito entre os mais novos. Como dizem Hasebrink et al. (2008: 
61), “a pesquisa deve afastar -se da simplista polarização entre “real” e “virtual” ou 
entre offl ine e online, para poder identifi car as intersecções e infl uências mútuas 
[entre estes dois campos] ”.

Desafi os na abordagem à educação para os media

Tanto a info -inclusão como a info -integração podem considerar -se factores a ter 
em conta na educação para os media, em especial no contexto criado pela Web 2.0, 
que nos tem vindo a mostrar cada vez mais que tipos diferentes de ferramentas e es-
tilos de vida podem interagir.

Será talvez proveitoso gerar uma separação analítica: as questões de competên-
cias técnicas e tecnológicas, os usos em contexto formal e a posse de equipamento 
são parte da ideia de info -inclusão; a forma como estes meios alteram a forma como 
o sujeito vive, como interage com o mundo, subjectiva e socialmente, a forma como 
as TIC se enquadram como agente de socialização e como o sujeito se imerge nas 
TIC fazendo com que estas se tornem, muito simplesmente, parte da sua vida, é o que 
o conceito de info -integração pretende fazer sobressair.

Partindo de princípios básicos, ligados à info -inclusão, info -integração e às poten-
cialidades das novas tecnologias da informação, bem como dos seus riscos, pode-
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mos alcançar um equilíbrio num programa de educação para os media, ligado à ca-
pacidade de agenciamento dos jovens utilizadores, à sua capacidade para aprender 
e para reconhecer as características do reino virtual que os interessam mais. Como 
já foi dito, consideramos que a chave está no empowerment, especialmente quando 
as crianças vão fi cando mais velhas e adquirem novas competências em lidar com os 
computadores e outras tecnologias associadas. Deveria haver aqui um esforço cons-
tante e progressivo, ajustado às diferentes idades e perfi s de utilização.

A distribuição de portáteis e de ligações 3G à Internet (a baixos custos fi nancei-
ros) e a preparação de professores para ensinarem os seus alunos como devem usar 
as ferramentas consideradas necessárias para os seus deveres escolares são medi-
das válidas, mas sobretudo baseadas no modelo top -down e num contexto de estrita 
e formal educação escolar.

Mas os usos principais das crianças não estão ligados a este modelo, como se 
pode ver no Gráfi co 1, e o conhecimento adquirido neste contexto pode ter pouco a 
ver com as suas experiências do quotidiano. Assim, se é verdade que o objectivo de 
aumentar a info -inclusão é cumprido, não é tão certo que se possa afi rmar que estão 
a ser fornecidas aos jovens as ferramentas cognitivas necessárias para que eles sai-
bam lidar correctamente com as suas experiências de info -integração.

Uma alternativa é a de olhar para a base – para as crianças e jovens que usam 
intensivamente o online. Se há tanto potencial no que os jovens podem fazer com um 
computador e com a Internet, então nada melhor do que partir do que eles já fazem 
para começar a construir uma outra base de educação para os media. Se são eles que 
lidam com os novos media constantemente, muitas vezes de forma proactiva, produti-
va, então a melhor maneira de conseguir uma alargada sensibilização será lidar com 
o que eles mais gostam de fazer, com o que eles farão, haja o que houver.

 

Formar jovens formadores

Temos que ter em conta um factor que, por vezes, fi ca fora do discurso relaciona-
do com a Internet, especialmente nos media noticiosos – o agenciamento dos jovens. 
Crianças e adolescentes não são receptores passivos de conteúdos e a utilização das 
ferramentas e informações online pressupõe um elevado nível de interactividade, se-
lecção e acção pessoal. Eles podem escolher o que mais lhes agrada, aquilo que mais 
querem usar – e fazem -no. Aqui, o ponto -chave é o empowering: fornecer os dados e 
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ferramentas cognitivas necessários para que os mais novos possam aproveitar me-
lhor a sua relação com os novos media e evitar os perigos indesejáveis.

Isto requer um esforço permanente e progressivo, adaptado às diferentes idades 
e perfi s de utilização. É precisamente partindo daquilo que os jovens já fazem no seu 
dia -a -dia com os media que podemos construir uma base de educação para os media 
mais forte e duradoura. 

Dentro desta fi losofi a, a equipa portuguesa do EU Kids Online participa num grupo 
de trabalho para a formação de jovens formadores, juntamente com o IPJ, a FDTI e 
várias associações cívicas. 

O foco principal deste programa de formação irá recair sobre a união dos elemen-
tos técnicos (software gratuito, anti -malware, segurança online, por exemplo) com os 
elementos sociais (que precauções tomar em redes sociais, salas de chat, programas 
de mensagens instantâneas, usos em privacidade, criação e disseminação de con-
teúdos). Os jovens formadores terão a preocupação de adaptar as explicações às vi-
vências práticas dos formandos e ao que estes querem fazer, questionando -os sobre 
que vivências são essas, encorajando -os a falar, a perguntar, a responder, ao invés 
de prescrever um padrão de comportamento normalizado. 

Não sendo possível eliminar os riscos associados ao uso das novas tecnologias, 
tal como não é possível eliminar as possibilidades criativas e de desenvolvimento, 
pensamos que para estimular o agenciamento e empowering das crianças há que 
procurar que sejam capazes de tomar iniciativas e riscos de forma consciente, e de 
aproveitar ao máximo as oportunidades que se lhes apresentam. 

Neste sentido, que coloca a relação social à frente da tecnologia, mesmo a explo-
ração mais técnica será sempre abordada de um ponto de vista social. Por exemplo, 
o malware não é apenas uma questão técnica, é também uma questão de privacida-
de que está a tornar -se cada vez mais séria quanto mais evoluída se torna, enquanto 
se fala de privacidade apenas ao nível das práticas sociais online, em salas de chat 
ou sites de redes sociais.

Porquê toda esta preocupação com jovens formadores? Basicamente, o que se 
tenta evitar é o efeito do fosso geracional no processo de transmissão de conhe-
cimento. Pessoas de idades aproximadas poderão, em princípio, mais facilmente 
relacionar -se e ser vistos como possíveis pares. Não raro as diferenças linguísticas 
entre (adultos) formadores e (jovens) formandos criam uma parede inultrapassável 
entre ambos e o mesmo acontece quanto ao conhecimento sobre as tecnologias e o 
uso quotidiano das mesmas.
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Um jovem que adquira novas e melhoradas competências (tanto no contexto da 
info -inclusão como da info -integração, tanto no que se pode fazer tecnicamente com 
um computador e com a Internet, como de que forma olhar para estes media) está 
em melhor posição para ajudar amigos, colegas, pessoas que ela ou ele conheça. E, 
dado que o sistema de comunicação online funciona de forma reticular, a retransmis-
são deste treino ao nível pessoal é também um dos objectivos gerais da fi losofi a por 
detrás da iniciativa.

Pensamos também que este treino tem que ser fundamentalmente prático: os jo-
vens têm que poder interagir com o equipamento, têm que ser capazes de demonstrar 
o que fazem, como o fazem, têm que poder experimentar com o que estão a apren-
der de uma forma interessante e directa. Isto obvia um facto: a formação tem que ser 
dada longe dos lugares institucionalizados comuns para as crianças, como a sala de 
aula, deverá ocorrer sem o peso de uma hierarquia, que enquadra os jovens como in-
feriores, como sujeitos (estando em sujeição a…), como alunos, ao invés de agentes 
capazes de lidar com o que se lhes está a disponibilizar e competentes o sufi ciente 
para conceptualizarem eles mesmos as ferramentas de que dispõem.

Espalhar informação, espalhar integração

Não serão apenas os jovens que irão receber formação a benefi ciar dela. O ganho 
aqui está na possibilidade de estas crianças irem formar os seus próprios pais e edu-
cadores, conseguindo assim da forma mais efi ciente a transmissão do seu próprio pa-
radigma, melhorando a forma como se pode realizar educação para os media, tanto 
em casa como na escola.

Esta é uma outra faceta do empowering dos jovens como agentes: as suas compe-
tências técnicas e a sua info -integração (que tende a ser maior do que a daqueles que 
os supervisionam) podem muito mais facilmente ser mobilizadas para uma relação de 
convergência. E onde hoje em dia se vê uma divisão bipolar entre o paradigma actual 
e o paradigma futuro (os supostos jovens que não largam os seus computadores e os 
supostos adultos que nem sequer se aproximam deles – ou assim versa o estereóti-
po) estamos aqui a tentar uma união destes extremos. Que não terá de ser tão com-
plicada assim: apesar do que usualmente se diz sobre o desinteresse dos jovens pela 
comunicação interpessoal e sobre eles serem anti -sociais, o facto é que as salas de 
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chat, as ferramentas de colaboração, as mensagens instantâneas e as redes sociais 
são formas de se ser social, muito activamente social.

Ainda existem questões a ser tratadas no campo da controvérsia entre os com-
portamentos relacionados com os novos media, as redes sociais e outros assuntos do 
mesmo foro. E uma delas é: o que é específi co aos novos media e o que não é mais do 
que uma reciclagem de comportamentos de há muito? Os comportamentos que fazem 
parte do processo de desenvolvimento dos jovens podem ser construídos (e são -no 
frequentemente, especialmente pelos media) como estando directamente relaciona-
dos com a Internet. Precisamos de mais pesquisa, se queremos entender com o que 
estamos a lidar, já que identifi car erradamente a fonte de alguns destes problemas 
pode prejudicar quaisquer tentativas de resolver as questões.

Em conclusão, consideramos que os esforços para educar e preparar os jovens (e 
também os adultos) para estes novos media têm que ser alargados e alinhados com 
a pesquisa disponível, procurando uma forma de ampliar as experiências de todos, 
permitindo a cada geração – a cada pessoa, até – ter a sua própria relação com as 
tecnologias de informação, dentro de um paradigma de pluralidade e de participa-
ção ao invés de um paradigma de controlo que se esconde sob a capa de protecção. 
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