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RESUMO 

Este estudo pretendeu estudar a eficiência com que pais utilizam os recursos disponíveis na 

internet como fonte de apoio na educação dos seus filhos. Para tal utilizamos um questionário denominado 

“Modos de uso da Internet como Recurso Educativo e de Apoio à Família”.  

Participaram no estudo 137 pais e mães, sendo a amostra não probabilística. O questionário foi 

distribuído nos serviços de apoio à família, em IPSS´s (Instituições Particulares de Solidariedade Social), 

escolas e cursos de parentalidade. No plano de estudo adotamos uma metodologia quantitativa, de cariz 

descritivo e correlacional, tendo efetuado a recolha dos dados através de um questionário traduzido de 

versão original espanhola, utilizado em investigação similar por Garcia (2016).  

Neste estudo destacamos a elevada taxa de utilização da internet pelas famílias, não se verificando 

uma brecha em famílias com diferentes caraterísticas sociodemográficas (digital use divide). Os resultados 

demonstram que os pais destacam o uso mais robusto do apoio informal, perante necessidades 

informativas e de orientação, assim como necessidades de apoio emocional. Apesar de a maioria dos pais 

inquiridos utilizarem a internet como uma ferramenta no dia-a-dia, esta não é valorizada como uma fonte 

de apoio nas suas responsabilidades parentais. Deste modo, o papel da internet como fonte de apoio é 

pouco central, tal como no estudo similar realizado em Espanha por Garcia (2016). A diferenciação das 

necessidades de apoio (informação e orientação versus compreensão e acompanhamento) permite 

observar que os pais utilizam mais a internet como fonte de informação na área do lazer (maior frequência 

de acesso a sites/portais), da saúde (maior uso do email), e da educação (maior frequência de acesso de 

sites/portais). Concluímos, também, que pais com maior nível de escolaridade usam mais o apoio online, 

pois existe uma correlação positiva entre estes itens. Os resultados apontam ainda que a mediação ativa é 

mais prevalente, destacando os pais o recurso ao diálogo. Os pais apresentam ainda elevado grau de 

preocupação acerca do uso da internet pelos seus filhos. Não obstante, dizem-se menos preocupados com 

a falta de informação dos filhos, despreocupação que pode estar associada à crença de que as crianças 

nascem e crescem com as tecnologias e estão preparadas para lidar com elas. 

Assim, a importância do papel dos pais no uso da internet em família e as suas competências na 

procura de suporte social para implementar boas práticas educativas poderão ser as implicações mais 

relevantes deste estudo.    

Palavras-chave: Parentalidade, apoio online, família, usos da internet. 
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Abstract  

This study aims to study the efficiency in which parents use available resources on the internet as 

a source of support in their children’s education.   For such we used a questionnaire called “Ways of using 

the internet as an educational resource and family support”. 

In this study 137 parents participated, being this a non-probabilistic sample. The questionnaire 

was distributed to family support services, to IPSS’s (Private social solidarity institutions), schools and 

parenting courses. In the study plan we adopted a quantitative methodology, with a descriptive and 

correlational character, and carried out the data collection through a questionnaire translated from the 

original Spanish version, used in similar research by Garcia (2016). 

In this study we highlight a high rate of Internet use by families, and it is verified that there is no 

gap in families with different sociodemographic characteristics (digital use divide). Results reveal that 

parents emphasize the more robust use of informal support towards informational and guidance needs as 

well as for emotional support needs. Although the majority of parents in this study use the internet as a 

daily tool, it is not valued as a support source for their parenting responsibilities. Thus, the role of the Internet 

as a support source is somewhat little essential, as in the similar study carried out in Spain by Garcia 

(2016). The differentiation of support needs (information and guidance versus understanding and follow-up) 

allow us to observe that parents use the internet more as a support source for leisure purposes (greater 

frequency of use of websites/portals), for health purposes (higher frequency of email use) and educational 

purposes (greater frequency of use of websites/portals). We also determine that, parents with higher 

educational level use more online support, as there is a positive correlation between these items. The results 

also point out that active mediation is more prevalent, with parents emphasizing the use of dialogue.  Parents 

also display high concerns about the use of the internet by their children. Nevertheless, they are less 

concerned about their children’s lack of information, this lower concern may be associated with the belief 

that since children are born and grow up with these technologies, that they are somewhat prepared to deal 

with them. Therefore, the importance of the parents role in using the internet and there capabilities in 

seeking social support to implement good educational practices may be the key aspect of this study. 

Keywords: Parenting, online support, family, internet use  
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“Muitas crianças, ainda que não sejam utilizadoras da rede, têm a sua vida e imagem 

exposta pelos familiares através das redes sociais, o computador é o seu álbum de família, 

crescem entre imagens partilhadas. Este “admirável mundo novo” em que nascem e crescem 

as crianças precisa de ser levado a sério.” 

(Martins et al., 2017, p.129)  
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Introdução  
 

Atualmente, a parentalidade impõe aos pais e mães uma pluralidade de desafios que se 

assumem com exigências cada vez mais difíceis e complexas. O uso da internet é um desses 

desafios, pois está inerente às nossas vidas. 

O uso da internet, e o uso dos media em geral, estão fortemente incorporados na vida 

diária das famílias, com a maioria das crianças a usar a internet todos os dias ou quase todos os 

dias, durante várias horas e, nem sempre sob a supervisão parental. Em toda a Europa, a 

tendência é que as crianças comecem a usar a internet cada vez mais precocemente (Ólafsson, 

Livingstone, & Haddon, 2013). Tanto a infância como os media estão em permanente mudança, 

com as crianças a crescerem numa ecologia mediática convergente (Simões et al., 2014), com 

maior necessidade de sensibilizarmos pais e mães para as potencialidades e riscos que toda esta 

globalização online têm na vida diária das famílias.  

O acesso à internet tem-se diversificado, através do acesso por dispositivos móveis, mas 

ainda assim, o local de uso mais comum é a residência familiar (Ólafsson et al., 2013; Simões et 

al., 2014). Este panorama de rápido crescimento da presença da internet na vida diária, 

conjuntamente com as transformações socioculturais das sociedades modernas e a maior 

consciência da responsabilidade parental na educação dos filhos, tem levado a que muitas famílias 

procurem respostas às diferentes necessidades da vida familiar na internet (Torres et al., 2015). 

Esta senbilidade para a presença da internet no seio das famílias constiui-se como um 

ponto de partida para o desenvolvimento de alguns estudos a nível europeu. Assim, destacamos 

três projetos que se ocupam do estudo científico do uso da internet pelas crianças e seus pais: EU 

Kids Online, Net Children Go Mobile e Polis. Os projetos EU Kids Online e Net Children Go Mobile 

têm investigado e entrevistado mais de 33,000 crianças, entre 2010 e 2014, assim como alguns 

dos seus pais e professores (Vincent, 2015). 

O projeto EU Kids Online, foi fundado pela Comissão Europeia (CE) em 2006, e é uma 

rede que envolve 33 países, e visa melhorar o conhecimento das oportunidades online, dos riscos 

e da segurança das crianças (Livingstone, 2013; Vincent, 2015). Este pretende coordenar e 

estimular a investigação sobre a forma como as crianças utilizam os novos meios de comunicação 

(Byrne, Kardefelt-Winther, Livingstone, & Stoilova, 2016). O Net Children Go Mobile é um projeto 

que envolve apenas nove países (Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Irlanda, Itália, Portugal, Roménia, 

Espanha e o Reino Unido), que visa investigar as mudanças nas condições de acesso à Internet e 
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uso como smartphones, tablets e outros dispositivos móveis se tornam mais difundidos (Simões 

et al., 2014; Vincent, 2015). Já, o projeto Polis é um projeto baseado no aconselhamento por 

peritos com conhecimento em media e sociedade internacionais, do Departamento de Media e 

Comunicação da Escola de Ciência Económica e Política de Londres (Vincent, 2015). 

Todavia, a maioria dos estudos desenvolvidos sobre o uso da internet dá mais atenção às 

crianças (56%) e poucos são os estudos que se focam nas crianças e nos pais (10%)(Ólafsson et 

al., 2013). A inclusão dos pais nos estudos é muito importante, pois os pais, são tradicionalmente 

os primeiros prestadores de cuidados, os organizadores, os modelos de comportamento, os 

disciplinadores e os agentes de socialização, num papel evidente de educadores dos seus filhos 

(Coutinho, 2004).  

Ao estudar o tema central da investigação tornou-se evidente, que existem também mais 

investigação sobre os riscos e perigos da internet, do que oportunidades e benefícios. Por essa 

razão, entendemos que seria pertinente focar a nossa investigação no apoio que a internet poderá 

exercer para as famílias. Esta visão pretende apoiar-se na parentalidade positiva, que de acordo 

com alguns autores, pressupõe um controle parental baseado no afeto, apoio, comunicação, 

estimulação, reconhecimento, capacitação e ausência de violência (Rodrigo, Máiquez, Martin, & 

Rodríguez, 2015)  

Todas as famílias necessitam de apoio para levar a cabo o exercício adequado da 

parentalidade (Rodrigo, et al., 2015). O uso da internet para apoio na parentalidade pode permitir 

aos pais obter informação e aconselhamento de técnicos especializados, mas também trocar 

experiências com outros pais (Suarez, Rodrigo, & Muneton, 2016).  

A era digital em que vivemos implica que os pais tenham competências relacionadas com 

esta temática. Desta forma, será certamente um benefício generalizado, empoderar e capacitar os 

pais para construir as suas competências, reconhecendo as suas circunstâncias específicas, e 

otimizando as oportunidades dos seus filhos, enquanto minimizam os riscos (Blum-Ross & 

Livingstone, 2016).  

O espaço psicossocial é o meio onde se exerce a parentalidade e cuja qualidade depende 

dos diversos contextos que rodeiam a família, das necessidade evolutivas e educativas dos filhos 

e das capacidades das figuras parentais para a criança. A este espaço, damos o nome de ecologia 

parental, o qual é fruto de um delicado equilíbrio entre todos os condicionantes, levando a uma 

adequação parental com repercussões sobre o bem-estar familiar e desenvolvimento dos filhos 

(Rodrigo et al., 2015).  
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É neste contexto de atuação, que o presente trabalho de investigação, integrado numa 

parceria da Universidade do Minho com a Universidade de La Laguna, pretende analisar se os 

pais utilizam a internet para os auxiliar na tarefa da parentalidade, através da utilização desta 

como fonte de apoio.  

A nossa investigação tem como foco principal os pais e o modo como usam a internet, 

para assim tentar perceber se esta é um recurso educativo ou de apoio. De forma a responder a 

este objetivo, foi traduzido o inquérito utilizado para o mesmo fim na Universidade de La Laguna, 

pela investigadora Garcia (2016). Optou-se pela aplicação do inquérito de forma tradicional (não 

online), distribuído através de serviços de apoio à família. Neste seguimento, para melhor 

compreensão da temática e posterior análise de resultados foi realizado o enquadramento teórico-

conceptual, que aborda o uso da internet na família por pais e filhos, a internet como fonte de 

apoio social, o acompanhamento parental que os pais fazem do uso da internet (mediação) e a 

preocupação e informação sobre segurança online. 

Esta dissertação encontra-se estruturada em quatro capítulos. O primeiro capítulo diz 

respeito ao enquadramento teórico, no qual será apresentada a revisão da literatura para 

contextualizar o tema em estudo. Posteriormente, é descrita no segundo capítulo a planificação e 

a organização do estudo empírico do ponto de vista metodológico. No terceiro capítulo, encontra-

se a apresentação, a análise e a discussão de resultados. Por último, no quarto capítulo são 

apresentadas as notas conclusivas, sendo também refletidas as limitações e orientações no âmbito 

de investigações futuras. 
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Capítulo 1 – Enquadramento teórico conceptual   
 

1.1- Uso da internet na família  
 

Na Europa, as estatísticas atuais estimam que mais de oito em cada dez famílias têm 

acesso à internet em casa. Portugal segue a tendência de crescimento verificado nesta última 

década, registando um aumento de aproximadamente 25% de famílias com acesso regular à 

internet (Eurostat, 2017). Segundo dados do INE (2016) os agregados familiares com crianças 

apresentam um nível de acesso à internet de 96%.  

Porém, o crescente uso e acessibilidade das tecnologias baseadas na internet constituem 

um desafio para os pais (Vaala & Bleakley, 2015). A navegação torna-se constante e atualmente 

são diversas e variadas as formas de aceder à internet, através do computador, tablets, 

smartphones, consolas, televisão entre outros, transformando os ambientes familiares em 

verdadeiros cenários digitais ligados em rede, onde todos os aparelhos se conectam em função 

do interesse do utilizador. 

Neste sentido, torna-se fulcral que os pais tenham competências relacionadas com esta 

temática. Assim, importa definir o conceito de competência digital, pela sua relevância na presente 

investigação.  A competência digital foi recentemente definida como o conjunto de conhecimentos, 

habilidades, atitudes, capacidades, e estratégias necessárias para usar as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) e os meios de comunicação digitais para executar tarefas, 

resolver problemas, comunicar, gerir informações, colaborar, criar e partilhar conteúdo, e construir 

conhecimento de forma eficaz, eficiente, adequada, crítica, criativa, autónoma, flexível, ética e 

reflexiva, para o trabalho, o lazer, a participação, a aprendizagem e a socialização (Ferrari ,2012 

citado por Lucas e Moreira, 2017). 

É evidente que o acesso à internet no lar modificou-se. Neste acesso aumentou a 

preferência pelo uso de aparelhos que se caracterizam por pequenos ecrãs (como o smartphone) 

que favorecem um uso mais privado do que os computadores (Simões et al., 2014). Estes aspetos 

salientam um acesso mais privado e individualizado, com possíveis efeitos nos usos e nas 

aprendizagens de competências. Contudo, Simões et al. (2014) concluem que, no nosso país, o 

acesso em  movimento “em  qualquer  lugar”,  ainda  não  tem  a  expressão  que a mobilidade 

dos novos meios poderia sugerir. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Internet_access_of_households,_2011_and_2016_(%25_of_all_households)_YB17.png
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A internet é um dispositivo que continuamente apresenta novas funcionalidades. Neste 

sentido, o uso da internet pelas crianças também muda continuamente e isso requer atenção por 

parte dos adultos (Gonçalves, 2015). À medida que novas tecnologias com acesso à internet estão 

cada vez mais dentro da casa da família criam-se novas exigências ao contexto educativo e 

socializador onde a criança cresce e se desenvolve e consolida competências fundamentais para 

a relação com a informação, os outros e o mundo (Vaala & Bleakley, 2015).  

O inquérito nacional “Crescendo entre Ecrãs” (Martins et al., 2017) cujos destinatários 

foram crianças dos 3 aos 8 anos, permitiu traçar tendências e padrões, revelando um certo atraso 

na exploração de ecrãs digitais por crianças desta idade, um resultado interessante por estarmos 

perante a primeira geração de pais que cresceram com meios digitais. Contudo, os autores do 

mesmo, indicam que estes resultados devem ter em conta o atual contexto sociodemográfico das 

famílias portuguesas, de mudança e de alguma mobilidade social.  

 

1.1.1- Acesso e uso dos filhos  

Em Portugal, o lar consolida-se como principal localização para aceder à internet ( Simões 

et al., 2014; Sozio, et al. 2015). Em  segundo  lugar, destaca-se a escola (Simões et al., 2014). 

Contudo a tendência é este local ser cada vez menos referido, tal como indicam os resultados de 

Martins et al. (2017). Os computadores da escola eram tipicamente usados para procurar 

informações ou usar o processador de texto e outros softwares educacionais, atividades que eram 

entendidas como demoradas e chatas. Em contraste jogos, download de software ou música, 

compras na internet, ver DVD´s, emails e chats são aspetos populares no uso de computadores 

domésticos e estão substancialmente relacionados com habilidades digitais (Zhong, 2011). 

Contudo, a escola continua a ter importância democratizadora na inclusão digital, por ser 

um  espaço  mais igualitário  no  acesso (Martins et al., 2017), pois o nosso país tem uma grande 

percentagem (73%) de wifi nas escolas (Simões et al., 2014).  

Os dispositivos mais usados para aceder à internet, referidos no estudo de Simões et al. 

(2014) nos lares portugueses, são os computadores portáteis, destacando-se como meio de 

acesso diário. As diferenças nos meios de acesso são marcadas pela idade, mas também pelo 

género e pelo estatuto socioeconómico das famílias. As raparigas apontam possuir mais 

smartphones e a aceder à internet fora de casa, particularmente na escola e em movimento 

(Simões et al., 2014). 
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Contudo, mais recentemente, e com crianças mais jovens, o inquérito nacional de Martins 

et al. (2017) destaca o uso do tablet como o dispositivo mais usado para a criança ir à internet. 

Esta parece ser uma tendência, pois cada vez mais precocemente as crianças usam o tablet como 

forma de entretenimento.  

Entendemos, que cada vez mais, e mais cedo, as crianças e jovens estão rodeados de 

diferentes estímulos digitais (e.g. televisão, tablet). É neste sequência, que surge o conceito media 

multitasking , este é um termo que se refere ao uso simultâneo de vários tipos de media, ou ao 

seu uso enquanto se realizam outras tarefas, como por exemplo, mandar mensagens de texto 

enquanto estudam (Van Der Schuur, Baumgartner, Sumter, & Valkenburg, 2015). Van Der Schuur 

et al. (2015) depois de analisarem os estudos existentes, apontam a evidência de uma relação 

negativa (baixa a moderada) entre o media multitasking  e os três domínios (controlo cognitivo, 

desempenho académico e funcionamento sócio emocional) de funcionamento dos jovens. 

Destacando a importância que este uso simultâneo seja regulado pelos pais, para evitar prejuízos 

ao nível da funcionalidade e desenvolvimento das crianças e jovens. 

Em 2012, Portugal destacou-se no panorama europeu por ser um país onde mais crianças 

e jovens declararam aceder à internet no quarto (67%), número muito acima da média europeia 

situada nos 49% (Ponte, 2012). Este dado refletia o uso de computadores pelas crianças e a 

finalidade desse uso estar associado aos trabalhos de casa diários, tal como refere o estudo 

Simões et al. (2014), onde Portugal ocupa a quarta posição no uso diário da internet para trabalhos 

na escola, com 25% de jovens a usar para esse fim. No entanto esta tendência pode estar a mudar, 

com um uso mais amplo dos dispositivos móveis dentro de casa (como smartphones e 

tablets)(Sozio, et al., 2015).  

No que respeita às atividades realizadas online, o estudo de Martins et al.(2017), destaca 

as atividades mais realizadas: ver vídeos, filmes e desenhos animados; jogar; ouvir músicas e ver 

vídeos de músicas. Estes resultados destacam a plataforma YouTube, como fonte de recursos 

multimédia, ligada ao entretenimento, ao lúdico e ao humor, à imaginação, ao prazer da imitação 

e da repetição do já visto e já ouvido e do domínio do acesso. Já entre os adolescentes o principal 

objetivo do uso da internet é comunicar. A este objetivo juntam-se outros motivos como obter 

informação, jogar ou fazer compras, percebendo nestas tendências usos da internet mais 

funcionais (Morentin, Cortés, Medrano, & Apodaca, 2014). 

Os resultados do inquérito EU Kids Online mostraram como as atividades na internet são 

difíceis de classificar ou como benéficas ou como prejudiciais, uma vez que muito depende da 
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criança e do contexto em que está inserida. De um modo geral, as crianças que desenvolvem um 

leque mais vasto de atividades parecem ser as que encontram mais riscos, sendo também as que 

estão melhor preparadas para lidar com esses riscos, tornando-se resilientes aos efeitos danosos 

(Simões et al., 2014). 

As aplicações da tecnologia e os media não devem ser entendidos como  perigosos, 

explorativos ou assustadores para as crianças, nem devem ameaçar seu bem-estar. Tomemos 

como exemplo, a atividade jogar, esta é extremamente importante para a aprendizagem das 

crianças (Genc, 2014). 

As crianças crescem em casas digitais, num ambiente rodeado por meios tecnológicos. 

Não obstante a exposição diária à grande variedade de ferramentas digitais nesse ambiente 

tecnológico não deverá automaticamente supor-se que estas são especialistas (Chaudron, 2015).  

As crianças são nativos digitais, mas só até certo ponto. A maioria das crianças adquire 

fácil e rapidamente as competências operacionais básicas. Algumas adquirem também 

competências online mais avançadas, outras ainda usam as tecnologias digitais não só como 

consumidor passivo, mas também de forma criativa. No entanto, elas também enfrentam 

situações que não conseguem resolver, para as quais pedem ajuda (Chaudron, 2015). 

Deste modo, a literacia digital implica que os jovens não precisem apenas de princípios 

básicos para se manter seguros online, mas que também precisem de uma variedade de 

habilidades técnicas, cognitivas e críticas que lhes permitam fazer avaliações sobre a qualidade 

das fontes, para utilizar com conhecimento e criatividade os meios e ganhar competência no uso 

de ferramentas digitais para a participação pública (Staksrud & Ólafsson, 2013). 

Contudo, a utilização deste recurso, a internet, não é distribuída de forma igualitária 

(Ponte, 2012). O acesso digital continua a estar desigualmente distribuído em Portugal (Simões et 

al., 2014) e também nos agregados familiares em Portugal se pode falar em brecha digital no uso 

da internet (ie. digital use divide).  

Segundo a autora Ponte (2012) as diferenças entre agregados familiares fazem-se notar 

especialmente a partir da caraterização socioeconómica das famílias. No nosso país, 53% dos 

agregados familiares foram caraterizados com o estatuto de baixo nível socioeconómico. Esta 

diferenciação social juntamente com a desigualdade geracional são apontadas no estudo acima 

referido, onde se indica que as crianças e jovens com mais recursos (menos de um quinto dos 

inquiridos) têm acesso à internet em espaços domésticos (quarto, casa, casa de familiares), 

apresentando um acesso menos socializado fora da esfera familiar. As crianças e jovens de 
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agregados com menos recursos (mais de metade dos inquiridos) acedem menos à internet em 

casa, fazendo mais referência à escola como local de acesso, assinalam menor diversidade de 

atividades, e com dois terços a concordar com a afirmação que sabem mais que os seus pais, 

vivenciando desigualdades da inclusão digital e social. 

Em conformidade, com o exposto acima sobre a relevância das diferenças nos agregados 

familiares, os resultados do estudo de Zhong (2011) mostram que a família é o preditor mais 

poderoso das habilidades digitais auto-relatadas dos adolescentes, inclusivamente um indicador 

com maior capacidade preditiva do que as escolas.  

Também num estudo longitudinal de Vossen e Valkenburg (2016) sobre o efeito de redes 

sociais sobre a empatia, concluíram que o uso de redes sociais está relacionado com o aumento 

da empatia cognitiva e afetiva ao longo do tempo em adolescentes. Mais especificamente, o uso 

de redes sociais nos adolescentes melhorou a sua capacidade de compreensão (empatia cognitiva) 

e de partilha de sentimentos entre pares (empatia afetiva). Assim, estes resultados indicam que, 

em contraste com preocupações anteriores, as redes sociais podem não ser prejudiciais, mas 

talvez até benéficas para o desenvolvimento de habilidades de empatia em adolescentes.  

Porém, embora o computador e internet sejam cada vez mais ferramentas indispensáveis 

para as crianças e tenham benefícios comprovados, estes também causam ansiedade por causa 

da violência presente nos jogos, do uso excessivo, do fácil acesso a pornografia e outros conteúdos 

controversos, invasão de privacidade e adição/vício (Ponte, 2012).  

A internet é uma rede que não pode ser controlada por nenhum mecanismo de controlo 

central, e uma criança pode estar exposta às ameaças acima descritas por usar a internet sem 

nenhuma precaução. O papel da família não se pode limitar a dar o acesso ao computador e 

internet aos filhos. As famílias têm responsabilidades e deveres para proteger as crianças (Çankaya 

& Odabaşi, 2009). 

 

1.1.2- Acesso e uso dos pais  

No que respeita aos valores de acesso à internet, em Portugal, continuam também a existir 

diferenças geracionais, com os filhos a aceder mais do que os pais. O uso da internet por parte 

destes últimos subiu oito pontos percentuais nos últimos quatro anos, mas ainda continua 

marcado por diferenças socioeconómicas e de género (Simões et al., 2014).  

A percentagem de progenitores portugueses que referem usar a internet em 2014 é de 

68%, enquanto esse número era de 60% em 2010 (Simões et al., 2014). Já em 2016 o INE indica 
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que 96% das famílias com crianças tem acesso à internet. Esta subida indica uma dinâmica de 

crescimento nos usos da internet por parte das famílias portuguesas com crianças. 

As tecnologias digitais ajudam os pais na parentalidade. Os pais veem as tecnologias 

digitais como positivas, mas ao mesmo tempo desafiadoras da sua capacidade de controlo e ação 

reguladora.  Por um lado, as tecnologias digitais ajudam ao mesmo tempo os pais a enfrentar as 

tarefas de casa e as que estão associadas à parentalidade. Por outro lado, o uso digital dos media 

pelas crianças é percebido como algo problemático, que precisa de ser cuidadosamente regulado 

e controlado pelos pais (Chaudron, 2015).   

Se o objetivo é aumentar a consciencialização entre as famílias e educar os pais para 

assumirem as suas responsabilidades parentais, é importante saber que fatores associados aos 

pais podem explicar a variabilidade na regulação parental da utilização da internet (Álvarez, Torres, 

Rodríguez, Padilla, & Rodrigo, 2013).  

Os autores Torres, Suárez e Rodirgo (2014) identificaram o perfil do utilizador mais 

comum dos serviços web dirigidos à parentalidade correspondendo à mulher de classe média, 

com idade entre os 24 e os 34 anos, e que usa a internet para pesquisar informação sobre saúde 

ou sobre diversos aspetos da vida familiar. 

O estudo de Ayala, Suárez e López (2015) concluiu que a frequência do uso da internet 

se relaciona com nível de instrução dos pais. Os resultados apontam que os pais com ensino 

superior usam diariamente a internet, de forma contínua durante uma hora, enquanto os pais com 

menor nível de escolaridade dedicam pouco tempo ao uso da internet. Assim, pode concluir-se 

que o tempo que os pais dedicam à utilização da internet, de forma continuada, está relacionada 

com o nível de estudos (Ayala et al., 2015). 

Embora esta seja uma recente área de socialização, os pais já desenvolveram cognições 

e estratégias comportamentais para guiar a regulação do uso da Internet. E quanto mais elevado 

o nível de instrução dos pais, mais controlo e maior a competência percebida no uso da internet, 

provavelmente associada à maior experiência com o uso da mesma (Álvarez et al., 2013). 

A forma como os mais novos entendem a utilização da internet pelos seus pais não é 

semelhante, e há aspetos que apontam dinâmicas de mudança geracional nas famílias: os 

utilizadores mais jovens entendem que os seus pais sabem mais sobre como usar a internet; o 

género feminino atinge mais precocemente um sentido de autoconfiança, de autonomia 

relativamente ao conhecimento dos pais. As diferenças ao nível socioeconómico também se fazem 

notar, pois, é sobretudo entre crianças e jovens de estatuto socioeconómico baixo que o 
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reconhecimento de possuírem um conhecimento superior ao dos pais se faz notar, remetendo-nos 

para o efeito de recursos familiares diferenciados na utilização da tecnologia (Simões et al., 2014). 

 

1.2- Aptidão dos pais na utilização da internet 
 

Embora o acesso à Internet se tenha difundido rapidamente, as desigualdades no acesso, 

uso, aptidão e conforto permanecem para os pais. As diferenças nas capacidades dos pais de 

pesquisarem informação podem ser preocupantes na atual economia da informação (Dworkin, 

Connell, & Doty, 2013). 

O estudo de Suarez et al. (2016) conclui que a maioria dos pais (42% da amostra)  

dificilmente conseguem encontrar informações relevantes ao pesquisar na Internet, enquanto 1,2% 

se aborrece, sugerindo, assim,  uma grande necessidade de aprender métodos mais eficientes de 

busca e validação de informações. As diferenças foram mais evidentes pelo nível de escolaridade 

dos pais do que pelo nível de emprego e nível profissional, sobre o uso e proficiência da internet . 

Num estudo de revisão da literatura, Lupton, Pedersen, e Thomas (2016), estudaram de 

que  forma os meios digitais  têm sido utilizados para propósitos relacionados com a parentalidade. 

O surgimento das redes sociais forneceu uma forma mais recente de ligação com outros pais e 

de troca de detalhes pessoais sobre gravidez e experiências parentais. Redes sociais, como 

Facebook, YouTube, Pinterest, Twitter e Instagram oferecem aos pais a oportunidade para 

descarregar o seu material e responder, selecionar, fazer “tag” ou partilhar o conteúdo de outras 

pessoas.  Como observado anteriormente, muitos sites de parentalidade permitem que os usuários 

se conectem com seu conteúdo por meio de suas páginas de redes sociais ou perfis. 

Adicionalmente, assim como existem contas pessoais do Facebook, também existem várias 

páginas específicas do Facebook para os pais (Lupton et al., 2016). Estes dados parecem apontar 

uma tendência no crescente uso das redes sociais, os autores Duggan, Lenhart, Lampe, e Ellison 

(2015) concluiram que 66% dos adultos (incluindo grupo de pais e não-pais) usam algum tipo de 

rede social.  

Os resultados de Suarez et al. (2016) mostraram que os pais eram muito ativos na 

pesquisa de informações sobre questões relacionadas com a educação dos filhos. No entanto, 

destacam a existência de uma brecha digital (digital use divide) no que concerne ao acesso 

parental à internet, em que se verifica que o nível de escolaridade, a idade e sexo dos pais 
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assumem-se como características de relevância. Também o estudo de Padilla et al. (2015) destaca 

a idade dos pais como um dos fatores associado à digital divide. 

Assim, pais com maior nível socioeconómico percecionam-se mais experientes na 

navegação da internet e tendem a vê-la mais como um meio de descoberta. Estes pais pesquisam 

de forma mais complexa e eficaz, o que produz resultados mais relevantes e confiáveis (Ayala et 

al., 2015; Rothbaum, Martland, & Jannsen, 2008). 

No outro oposto, a falta de competências de navegação (digital skill divide) associada à 

baixa escolaridade, baixo nível socioeconómico e idade avançada dos pais poderá representar uma 

dificuldade acrescida na obtenção online de informação e suporte social, com maior probabilidade 

de obter informação em sites duvidosos ( Ayala et al., 2015). Resultados que, por sua vez, devem 

ajudar a refletir na forma de contornar as dificuldades de acesso à informação e de avaliação da 

mesma, nomeadamente nas camadas socioeconómicas mais baixas.  

Assim, as diferenças no estatuto socioeconómico podem ter consequências na capacidade 

dos pais encontrarem e avaliarem o conteúdo encontrado na internet, o que pode significar que 

os pais com estatuto socioeconómico baixo têm maior propensão a obterem informações de sites 

duvidosos, que podem não fornecer informações baseadas em evidências (Rothbaum et al., 

2008).  

De facto, embora as implicações da brecha digital (digital use divide) sejam graves, pois 

milhões de pessoas não têm acesso a informação essencial, as implicações da falta de habilidades 

(digital skill divide) podem ser mais preocupantes (Rothbaum et al., 2008) . 

A investigação concluiu que o acesso dos pais a tecnologias e serviços de internet está 

positivamente associado com o estatuto socioeconómico, mas a diferença pode estar a diminuir 

(Dworkin et al., 2013). 

 Staksrud e Ólafsson (2013) no seu estudo questionaram os pais sobre a origem das 

informações e conselhos sobre as ferramentas de segurança e o uso seguro da Internet e, em 

seguida, foram questionados sobre onde gostariam de obter essas informações e conselhos. A 

fonte mais comum de informação apontada foi a família e os amigos (48%). Depois, numa 

comparação direta entre as fontes de informação reais e desejadas pelos pais, concluíram que os 

pais gostariam mais que a informação lhes chegasse através das escolas e do governo. 

As habilidades e os interesses digitais dos pais são fatores importantes, pois os pais com 

mais habilidades digitais são mais confiantes no tipo de mediação que adotam com as crianças 

(Blum-Ross & Livingstone, 2016). 
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Os pais são modelos para o uso da internet das crianças e jovens, de modo que os pais 

que são utilizadores intensivos dos media ou que equilibram o uso de media com outras atividades 

são mais propensos a ter filhos que fazem o mesmo. Os pais que veem os media positivamente 

também são suscetíveis de ter filhos com esses valores (Blum-Ross & Livingstone, 2016). 

O sistema familiar no seu paradigma ecológico-transacional necessita de receber do meio 

onde está envolvido suporte e apoio, contudo quando existe uma brecha digital, este apoio 

percebido não é igualitário.  

 

1.3- A internet como fonte de apoio social  
 

É complexa a rede psicossocial que rodeia o exercício da parentalidade, esta não deve 

limitar ou assumir pontos de vista reducionistas para compreender as realidades familiares. O 

enfoque da parentalidade positiva promove uma nova atitude, com uma perspetiva positiva do 

papel parental para a sociedade se desenvolver plenamente (Rodrigo et al., 2015). 

Neste sentido, o apoio social é o processo pelo qual os recursos sociais, fornecem redes 

formais (instituições e associações) e informais (amigos, famílias e vizinhos), para satisfazer as 

necessidades em situações quotidianas e de crise (Lin & Ensel, 1989 citado por Rodrigo et al., 

2015). Este torna as pessoas mais fortes e em melhor condição para enfrentar as eventualidades 

da vida, ou seja, o suporte social é um recurso, quer na presença, quer na ausência de fontes de 

stress (Carvalho, Pimentel, Maia, & Mota-Pereira, 2011). 

É importante frisar que as necessidades de apoio podem ser muito variadas: materiais, 

de informação e conselho, de acompanhamento, de compreensão e valorização (Rodrigo et al., 

2015). Efetivamente, o suporte social inclui os vários tipos de apoio que uma pessoa recebe dos 

outros sendo geralmente classificados em três categorias: suporte emocional, instrumental e 

informacional (Carvalho et al., 2011). 

De encontro ao conceito acima apresentado, a revisão da literatura nota que o uso da 

internet tem sido descrito e vivenciado pelos pais como uma fonte de apoio social online, 

reconhecendo que a internet tem potencialidades para melhorar o apoio que presta (Sarkadi & 

Bremberg, 2004). Numa meta-análise realizada por Nieuwboer, Fukkink e Hermanns (2013a), os 

autores reúnem evidências claras da eficácia da internet no apoio ao papel parental, salientando 

os seus efeitos positivos por comparação à informação “não online” e o facto de a mesma ser 
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percebida não apenas como uma fonte de informação, mas também como um instrumento de 

suporte e instrução (Nieuwboer et al., 2013a).  

Efetivamente, a internet disponibiliza recursos que podem ter efeitos benéficos e 

recíprocos nos indivíduos e nos grupos a que se sentem identificados, com especial relevância 

para o desenvolvimento das suas capacidades individuais. Entre o conjunto de benefícios aos seus 

utilizadores cite-se, em primeiro lugar, o facto de proporcionar aos cidadãos a expressão das suas 

opiniões mais facilmente do que de em modo offline (Amichai-Hamburger, McKenna, & Tal, 2008). 

Em segundo, a comunicação realizada online potencia a possibilidade do aumento do sentimento 

de autoeficácia perante os outros, aumento que se relaciona com o uso da internet fornecer 

numerosas oportunidades de comunicar num ambiente não ameaçador e desse uso resultar uma 

maior habilidade de comunicar online anonimamente, um elemento chave para reduzir o 

sentimento de receio (Amichai-Hamburger et al., 2008).  

Por conseguinte, a procura de informação que auxilie os pais na sua parentalidade assume 

particular interesse neste estudo. Pois, além da paternidade, o apoio à parentalidade também foi 

alterado pelas oportunidades que a internet oferece (Nieuwboer, Fukkink, & Hermanns, 2013b). 

Recentemente, as necessidades de informação dos pais e mães sobre a vida familiar deram 

origem a que uma parte importante dos conteúdos oferecidos na internet sejam dirigidos 

especificamente a estes utilizadores (Torres et al. 2014). É, pois, frequente encontrar informação 

sobre a saúde da criança e sobre a parentalidade na internet (Plantin & Daneback, 2009).  

Segundo os autores Plantin e Daneback (2009) e Bouche e Migeot (2008), a maioria dos 

pais procura online informação sobre saúde, parentalidade e ainda, suporte social. Estar online é 

uma condição facilmente acessível em qualquer local, conveniente (24h por dia) e anónimo 

(Bouche & Migeot, 2008; Nieuwboer et al., 2013b).  

Além destas razões de natureza social, o rápido desenvolvimento e expansão do uso da 

internet estão também frequentemente relacionados com a maior facilidade de acesso à mesma, 

assim como, com o crescente uso da internet para comunicar com os outros (Plantin & Daneback, 

2009). 

A internet está a ganhar preferência sobre outros meios de comunicação e é uma 

importante fonte de informação para os pais. Numa sociedade que é altamente móvel, 

caracterizada por mudanças rápidas (a informação é rapidamente ultrapassada) e com a pressão 

do tempo (a necessidade de velocidade), os pais tendem a confiar cada vez mais nos conteúdos 

web para obter informações sobre os seus filhos (Rothbaum, Martland, & Jannsen, 2008). 
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Outros motivos para a popularidade da internet na família prendem-se com as 

transformações sociais como o aumento do número de divórcios/separações, o aumento do 

número de famílias reconstituídas e o aumento do número de migrações, associadas a uma maior 

dispersão geográfica dos elementos do sistema familiar. Assim, os pais da atualidade experienciam 

menos apoio por parte dos núcleos da família alargada e dos amigos. Estas alterações 

contribuíram para a perceção de um menor apoio social presencial nas famílias em aspetos 

relativos à parentalidade. Este aspeto deu origem a uma nova prática: a procura de informação 

parental fora do contexto familiar próximo para encontrar informação e interação (Plantin & 

Daneback, 2009).  

No que diz respeito aos assuntos mais pesquisados pelos pais estes abrangem diversos 

assuntos, desde a gravidez, a complicações no parto até à indisciplina e doenças das crianças. 

Não se trata só de um desejo de encontrar factos e informação, mas também um interesse em 

ter mais conselhos baseados na experiência, assim como interagir com outros pais (Plantin & 

Daneback, 2009). Os autores Bouche e Migeot (2008) demonstraram que a internet é utilizada 

pelos pais, também, como um suplemento aos serviços de saúde, e não uma substituição dos 

mesmos. Os mesmos autores afirmam ainda, que os indivíduos estão ativamente mais envolvidos 

nas questões de saúde ao usarem a internet para pesquisa.  

O estudo de Madge e O’Connor (2006) explora a importância do papel que a internet 

desempenha na vida das recém-mães. Concluindo que esta desempenha um lugar central ao 

providenciar um apoio social virtual, aumentando a capacidade da mulher para lidar com as novas 

experiências e desafios da maternidade.  

Os autores Metzler, Sanders, Rusby, e Crowley (2012) investigaram quais os formatos 

preferidos pelos pais para receber informação sobre a parentalidade, assim como caraterísticas 

sociodemográficas das famílias e fatores de comportamento da criança que predizem a 

recetividade à intervenção parental com suporte online. Os pais reportaram uma forte preferência 

por formatos autoadministrados como a televisão, programas online e materiais escritos (Metzler 

et al., 2012). 

Num estudo sobre apoio online baseado no grupo de pares, Niela-Vilén, Axelin, Salanterä, 

& Melender (2014) concluíram que o apoio online forneceu apoio informativo aos pais e foi 

acessível apesar da distância geográfica ou restrições de tempo. O apoio online baseado no grupo 

de pares é uma forma única de apoio parental, não substituindo, mas complementando o apoio 

oferecido por profissionais. Este parece ter alguns efeitos sobre as habilidades parentais e o bem-
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estar mental dos pais (Niela-Vilén et al., 2014). Existem diferentes formatos para receber apoio de 

grupos de pares na internet, grupos de apoio online, sites comunitários, fóruns, listas de emails. 

Por vezes estes espaços de intercâmbio são iniciados por um profissional e frequentemente são 

dirigidos a grupos específicos de utilizadores, como por exemplo mães solteiras, mães de 

adolescentes, pais ou mães homossexuais, pais ou mães com crianças alguma deficiência (Torres 

et al., 2015).  

Ainda, de acordo com os autores Sarkadi e Bremberg (2004) o suporte parental baseado 

na internet é uma ferramenta potencialmente útil e acessível na prestação de apoio no papel 

parental, cujo objetivo final é promover o bem-estar da criança e da família.  

Paterson, Brewer, e Stamler (2013) ao estudarem o suporte social online, identificaram 

vários atributos que têm demonstrado influenciar a participação e adesão dos utilizadores. Esses 

atributos incluem interatividade (a habilidade de comunicar com outros), presença (perceção de 

que existe a presença de um perito que monitorize o site), homofilia (a perceção de que outros 

partilham uma experiência similar), distância social e conhecimentos distribuídos (os usuários não 

se conhecem e têm oportunidade de interagir com pessoas que têm uma variedade de 

conhecimentos), a gestão de interações (a capacidade de criar mensagens da maneira e no tempo 

desejado), aprendizagem (tendo informações credíveis, acessíveis e relevantes), privacidade e 

anonimato, e influência social. 

Porém, para que o apoio educativo online seja uma ferramenta útil aos pais, é essencial 

que esteja acessível (Ayala et al., 2015). As intervenções online são benéficas por fornecerem 

informação e treino de competências passo-a-passo (Nieuwboer et al., 2013a), com formatos de 

apresentação dinâmica, ágil e breve, com aparência e a forma de um jogo interativo (Torres et al., 

2014).  

Em Espanha, existem programas dirigidos a toda a família com várias possibilidades 

educativas, entre eles, o programa dirigido a pais “Educar em Positivo”(Padilla et al., 2015). O 

programa pretende o favorecimento dos diferentes pontos de vista, a reflexão sobre o modelo 

educativo e a perceção de autoeficácia dos pais (Torres et al., 2014). Nos primeiros resultados 

obtidos registou-se entre os participantes uma elevada satisfação com o uso do programa e com 

os conteúdos, e uma perceção muito positiva da autoeficácia parental (Suárez, Rodríguez, & 

Rodrigo, 2016). 
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Neste seguimento, importa referir que o apoio parental online é um novo construto que 

tem ainda pouca investigação sobre as suas dimensões e sobre os instrumentos adequados para 

o avaliar (Suárez, Byrne, & Rodrigo, 2016).  

 

1.4- Acompanhamento Parental (Mediação) 
 

As experiências de crianças e jovens na internet são sempre contextualizadas no 

cruzamento das esferas sociocultural, tecnológica, política e económica (Simões et al., 2014). 

Nesta contextualização, a mediação parental refere-se às diversas práticas através das 

quais os pais tentam controlar e regular as experiências dos seus filhos com os media, através de 

um equilíbrio de relações, identidades e valores no sistema familiar (Livingstone, Mascheroni, 

Dreier, Chaudron, & Lagae, 2015; Livingstone & Helsper, 2008; Mascheroni, Murru, Aristodemou, 

& Laouris, 2013). Esta está relacionada com o contexto social dos pais e, em particular, com seu 

nível educacional (Sonck, Nikken, & Haan, 2013) 

A mediação é uma oportunidade de aprendizagem, pois contrariamente ao mito dos 

“nativos digitais”, que atribui às jovens gerações elevados níveis de literacia digital e uma 

capacidade “natural” para aprender a utilizar as novas tecnologias, ressalta do estudo de Simões 

et al. (2014), na linha de resultados anteriores, que as crianças e os jovens estão longe de possuir 

competências digitais plenas. 

Os autores Nikken e Jansz (2013), indicam que a mediação é principalmente prevista pela 

idade da criança e o seu comportamento online (e.g. jogos, redes sociais), assim como pelo 

número de computadores e o género, nível de escolaridade e competências digitais dos pais. 

O projeto EU Kids Online citado por Simões et al. (2014) propôs e avaliou cinco tipos de 

mediação parental  que supõem níveis de conhecimento e habilidade da internet muitos diferentes: 

1. mediação ativa do uso da internet - quando os pais se envolvem em atividades como conversar 

com os filhos sobre os conteúdos da internet quando a criança a está a usar 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- compreende o uso de software e de meios técnicos que filtram, restringem e 

monitorizam as atividades das crianças; e, 5. monitorização- que implica a verificação dos registos 

das atividades na internet.  
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Contudo, esta temática gera muita discordância na literatura científica, pois são muitos os 

tipos de mediação propostos. Por exemplo, um estudo realizado na Turquia categoriza os estilos 

parentais de mediação online, relacionados com os estilos parentais, são eles: laissez-faire, 

permissivo, autoritário e democrático (Özgür, 2016). 

Já os estudos de Sonck et al. (2013) e Nikken e Jansz (2013) referem três tipos de 

mediação: ativa, restritiva e co-uso (uso acompanhado). Em primeiro lugar, a mediação ativa 

consiste em falar sobre o conteúdo visualizado pela criança, incluindo intervenções positivas e 

negativas, bem como instruções, críticas e normas. Em segundo lugar, a mediação restritiva 

envolve o estabelecimento de regras que restringem o uso do meio, incluindo restrições de 

localização, conteúdo específico ou tempo. O último, co-uso envolve a partilha dos media com a 

criança, mas sem comentar criticamente o conteúdo ou seus efeitos. 

Contudo, ainda não encontraram acordo sobre co-uso, como estilo de mediação separado, 

ou mesmo a versão adaptada “co-uso ativo” proposta por Livingstone e Helsper (2008). Pois, as 

crianças são agora capazes de aceder à internet em todos os locais, usando dispositivos móveis, 

reduzindo a oportunidade para o pais usarem em conjunto (Sonck et al., 2013).  

Os dados revelados por Sonck et al. (2013) expõem que a mediação ativa e restritiva, já 

apontadas em pesquisas anteriores com a televisão e videojogos,  também foram percebidos pelos 

pais e crianças como formas distintas de mediação na internet. Concluíram, também que a 

mediação restritiva compreende dois tipos diferentes: conteúdo e restrições técnicas. 

Num estudo longitudinal Chen e Chng (2016) defendem que a mediação ativa e restritiva 

são praticadas em conjunto. Concluíram, também, que existe declínio da mediação ativa e 

restritiva ao longo do tempo. Além disso, essas estratégias de mediação são positivamente 

preditivas das competências de autorregulação e regulação emocional e negativamente preditivas 

da impulsividade, fatores que são críticos para reduzir os riscos e perigos online. 

Assim, a mediação ativa inclui práticas através de conversas diretas e indiretas sobre 

como interpretar e avaliar diferentes formas de representação dos media, o que os pais e as 

crianças apreciam, e como reconhecer e responder a problemas de privacidade, risco e segurança 

(Blum-Ross & Livingstone, 2016). 

Por outro lado, a mediação restritiva, refere-se à regulamentação das atividades online das 

crianças através do uso de regras e limites. Essas regras e limites geralmente referem-se ao tempo 

que passam online, aos pontos de acesso que têm à Internet, ao conteúdo online que veem e às 
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atividades nas quais podem participar, como o download de arquivos ou seu envolvimento com 

sites de redes sociais (Chen & Chng, 2016). 

Note-se que a orientação aos pais focada principalmente nos riscos leva a que estes 

utilizem estratégias de mediação restritivas, enquanto, por outro lado, através de conselhos 

focados nas oportunidades, é enfatizada a mediação ativa (Blum-Ross & Livingstone, 2016). 

De acordo com Martins et al.(2017) em crianças dos 3 aos 8 anos, o não uso da internet 

é a principal mediação restritiva que se exerce sobre 38% das crianças desta idade. As restrições 

que as crianças de 6-8 anos mais apontaram são: sites para adultos, conteúdos violentos e o 

acesso a redes sociais, que é a atividade favorita para mais de metade das crianças inquiridas. 

De forma geral, os pais preferem falar com os filhos sobre o que estes fazem online e ficar 

perto quando estes estão conectados. No entanto, uma parte substancial dos pais relata utilizar 

todas estas estratégias disponíveis (Livingstone & Leslie, 2009). Note-se que Nikken e Schols 

(2015) concluíram que os pais aplicam mais frequentemente todas as estratégias de mediação 

quando seu filho está envolvido em jogos educacionais e aplicam restrições técnicas, com mais 

frequência, quando estão envolvidos em atividades nas redes sociais. 

Com efeito, as evidências mostram que os pais combinam os tipos de mediação de 

diferentes formas, dependendo da criança, dos seus valores e circunstâncias (Blum-Ross & 

Livingstone, 2016). Assim, pode afirmar-se que os pais aplicam todos os tipos de mediação, mais 

frequentemente, em particular mediação ativa e restritiva, e restrições técnicas quando os filhos 

tem mais competências no uso dos media (Nikken & Schols, 2015).  

No estudo de Morentin et al. (2014) concluem que os pais de adolescentes simplesmente 

não sabem como intervir no uso da internet dos seus filhos, e optam assim pelo estilo restritivo. 

Chaudron (2015) aponta também a utilização maioritária de estratégias restritivas, apenas 

limitando o tempo de uso.  

Já Portugal, no ano 2014, é destacado nas referências a formas de mediação ativa (74%). 

Segundo as crianças e jovens portugueses, conversar é a principal forma de mediação ativa do 

uso da internet por parte dos pais, com pouca variação por idade e género (Simões et al., 2014). 

Assim, no estudo de Simões et al. (2014), os investigadores concluem que existe uma maior 

tendência para uma mediação ativa e para formas de mediação restritiva.  

O exercício de estratégias apenas restritivas resulta numa limitação do acesso a 

oportunidades, pelo que a mediação deve privilegiar a capacitação para a resolução de problemas 
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e a resiliência, proporcionando ao mesmo tempo condições de segurança e acompanhamento 

(Martins et al., 2017) 

No que respeita à utilização de softwares de bloqueio ou de filtros de acesso, no estudo 

de Gonçalves (2015), entre os pais entrevistados, existe consenso de que estes não se apresentam 

como uma realidade usada no ambiente familiar. Na verdade, as competências digitais dos pais 

são primordiais para a seleção dos controlos parentais e para lidar com a variedade de 

configurações (Zaman & Nouwen, 2016). Os pais mais propensos a utilizar softwares de bloqueio 

ou de filtros de acesso são os que são utilizadores regulares e/ou confiantes do uso da Internet, 

os preocupados com os riscos online, ou com filhos mais jovens e/ou menos experientes no uso 

da Internet (Staksrud & Kirksæther, 2013).  

O software de controlo parental pode apoiar os pais no processo, junto com a definição 

de regras offline e das interações entre pais e filhos, contudo as questões parentais não são 

resolvidas por existir uma “aplicação” para tal (Zaman & Nouwen, 2016). Na investigação de Lwin, 

Stanaland e Miyazaki (2008), em dois estudos quase-experimentais, apontam-se evidências de 

que, embora as restrições técnicas possam ser úteis para diminuir o perigo para as crianças 

divulgarem informação pessoal online, a eficácia desses “filtros” é moderada pelo tipo de 

mediação parental experimentada pela criança.  

Em suma, não existe uma abordagem que sirva para todos os casos (one-size-fits-all 

approach). Os pais devem ajustar as suas estratégias à idade, interesses e necessidades  da 

criança, lembrando que a criança precisa de suporte e encorajamento em todas as faixas etárias, 

desde crianças até adolescentes mais velhos (Blum-Ross & Livingstone, 2016). 

 

1.5- Preocupação e informação sobre segurança online 
 

Os pais nem sempre percebem os potenciais riscos que os seus filhos podem encontrar 

na internet (Zaman & Nouwen, 2016). As famílias preocupam-se com os riscos do uso, mas não 

tomam as precauções devidas. Estas atitudes deveriam por certo ser combatidas com formação 

adequada sobre o uso da internet e os seus riscos (Çankaya & Odabaşi, 2009).  

Como notado anteriormente, as crianças acedem maioritariamente à internet a partir de 

casa e, portanto, os pais têm a responsabilidade pela proteção e regulação do acesso e uso online 

de seus filhos, especialmente quando se trata de crianças mais novas (O’Neill & Laouris, 2013). 
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Contudo, pouco se sabe sobre o que os pais realmente fazem para evitar que as crianças corram 

riscos online (e.g. utilização compulsiva) (Gonçalves, 2015).  

Os pais que não usam a internet, mas que afirmam que os seus filhos usam, mais 

frequentemente respondem que estão muito preocupados com os riscos que os seus filhos 

enfrentam ao usar a internet nos dispositivos móveis (Eurobarometer, 2008; Livingstone & Leslie, 

2009).  

As estratégias de supervisão das atividades online supõem saber o que os filhos fazem e 

com quem. Inclui também uma vertente de comunicação entre pais e filhos, uma interação e um 

acompanhamento (Gonçalves, 2015). O estudo de Yusuf, Osman, Hassan, e Teimoury (2014), na 

Malásia, apresenta a confiança mútua, dos pais e filhos, como o principal indicador para mitigar 

o perigo e as ameaças que os últimos podem encontrar na internet. Além disso, os resultados 

também mostraram que a qualidade da comunicação que os pais estabelecem com os filhos é 

um indicador relevante, a seguir à confiança mútua.  

Nos debates sobre segurança na internet, a maior atenção centra-se nos riscos sexuais e 

de contacto, tal como o perigo do desconhecido, cyberbullying  e sexting  (Livingstone, Kirwil, 

Ponte, & Staksrud, 2014). Ainda desconhecido, também, é o como o contexto social da exposição 

molda as respostas emocionais das crianças. Livingstone et al. (2014) demonstraram que as 

crianças podem sentir medo ou não gostarem do que encontram online. No entanto, as 

intervenções políticas ainda não, direcionam essas emoções, em esforços para aumentar a 

consciencialização ou melhorar a literacia digital e segurança.  

As preocupações mais destacadas no estudo de Martins et al. (2017) são: ingenuidade 

das crianças, contacto com estranhos, inadequação de conteúdos ou publicação de informações 

pessoais e dificuldades de controlo.  

Portanto, parece haver um consenso, sobre os tipos de riscos que precisam ser 

destacados na educação sobre segurança na Internet. Predominantemente estes, referem-se à 

proteção de informações pessoais (riscos de comunicação) e ameaças de estranhos em situações 

online (riscos de contato) (O’Neill & Laouris, 2013). 

 Ainda, Simões et al. (2014) apontam a importância de se dedicar uma atenção especial 

aos mais novos, às raparigas e às crianças e jovens de meios socioeconómicos mais 

desfavorecidos na adoção de medidas direcionadas para o ensino e a aprendizagem de 

competências digitais associadas à internet e aos meios digitais móveis.  
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Além disso, a disposição dos pais para aprender mais sobre as tecnologias que seus filhos 

estão a utilizar é uma abordagem que pode minimizar os riscos online e ameaças envolvendo 

crianças (Yusuf et al., 2014). 

No que respeita à relação do comportamento nos meios de comunicação e às habilidades 

de media das crianças, pode haver um mecanismo de feedback onde pais e filhos aprendem uns 

com os outros, e os pais construem a sua autoconfiança e confiança no comportamento dos filhos. 

Os resultados indicaram que a confiança dos pais nas suas práticas de mediação é atenuada 

quando a criança está envolvida nas redes sociais, sendo reforçada quando as crianças estão 

envolvidas em jogos educativos (Nikken & Haan, 2015). 

Gonçalves (2015) concluiu no seu estudo que o contexto familiar vai beneficiar das 

interações digitais entre progenitores e crianças, que, por sua vez, conduz a um determinado grau 

de confiança. E consequentemente, a relação de partilha e comunicação que vai determinar as 

regras a aplicar, que, em certa medida, são produto da consciência de risco que os pais possuem, 

influenciados também pelas caraterísticas dos filhos. 

Harmonizar a capacitação e a proteção do uso da internet é crucial, devido ao aumento 

do uso que temos observado na sociedade contemporânea. Livingstone e Leslie (2009) referem 

que:  

 

Equilibrar estes dois objectivos opostos exige combinar regulamentação, literacia digital e 

melhores acessibilidades. É também importante uma disposição positiva sobre a realidade 

virtual: há indícios crescentes de que tal disposição, se reconhecida pelas crianças, 

beneficia directamente o seu desenvolvimento e reduz os riscos, pelo incentivo a atividades 

relevantes e valorizadas. 

(Livingstone & Leslie, 2009, p.6) 
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Capitulo 2 - Estudo empírico  
 

2.1- Enquadramento metodológico 

O presente estudo seguirá o método quantitativo, a partir da análise de resultados obtidos 

através da aplicação de questionários dirigidos a pais com filhos até aos 18 anos, residentes no 

distrito de Braga. Através da análise de resultados pretenderemos explorar o nível acesso, assim 

como outros dados de caraterízação do uso da internet pelas diferentes famílias, relacionando as 

caraterísticas sociodemográficas, o uso da internet pelos pais e a sua rede de apoio. 

 

2.1.1- Objetivos e questões de investigação  

Esta investigação tem como objetivo geral estudar de que forma a internet se assume, 

para os pais, como uma fonte de apoio ao exercício da sua parentalidade. Partindo deste objetivo 

geral, definimos os seguintes objetivos específicos.  

• Conhecer as utilizações que os pais fazem da internet para apoio à parentalidade; 

• Identificar perfis de uso da internet por famílias, com diferentes caraterísticas 

sociodemográficas,  necessidades de apoio e filhos de diferentes grupos etários; 

• Conhecer a relevância, na rede de apoio das diferentes famílias, que tem o uso da internet 

para o exercício da parentalidade; 

• Conhecer a forma como os pais regulam o acesso dos filhos à internet. 

 

Considerando o carácter exploratório deste estudo acerca do uso que os pais portugueses 

fazem da internet, formulamos as seguintes questões de investigação: 

Questão de investigação 1: De que modo é que as características sociodemográficas das 

famílias influenciam o perfil de uso da internet na família? 

Questão de investigação 2: Identificam-se diferenças em pais com diferentes níveis 

educacionais nos usos da internet como fonte de apoio à parentalidade? 

 Questão de investigação 3: Que relação existe entre as fontes de apoio e as práticas de 

mediação? 

 

 2.1.2- Amostra  

A amostra foi selecionada de forma não probabilística, recorrendo a uma amostra por 

conveniência. Esta reuniu pais que integram estruturas familiares com diferentes necessidades de 
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apoio. Tendo por objetivo incluir também famílias de agregados em risco psicossocial, parte dos 

participantes desta amostra foram selecionadas famílias a partir de serviços de apoio à família, 

IPSS´s, escolas e grupos de apoio à parentalidade.  

Para este estudo obtivemos uma amostra de 137 pais, com filhos com idades 

compreendidas entre os 0 e 18 anos. Corroborando os autores Ólafsson, Livingstone e Haddon, 

(2013), para realizar investigações sobre estudos da criança, consideram-se incluídos todos os 

indivíduos com idade inferior a 18 anos. 

 

2.2- Instrumento 

O instrumento de recolha de dados usado na investigação é um inquérito por questionário 

(Anexo 1) que foi usado numa investigação em Espanha, na Universidade de La Laguna por Garcia 

(2016), este foi traduzido da versão original pelas autoras do presente estudo. A escolha deste 

instrumento deveu-se ao facto de o mesmo permitir recolher um conjunto de informações 

relevantes para a resposta aos objetivos de investigação inicialmente delineados.  

O instrumento está estruturado em cinco partes, designadamente: família; filhos; 

vizinhança; uso da internet pelos pais; e, regras do uso da internet na família.  

a) Dados sociodemográficos dos pais: sexo, idade, naturalidade, nível de escolaridade, 

ocupação e existência de incapacidade, para cada figura parental; estado civil e estrutura 

familiar. 

b) Dados sociodemográficos dos filhos: número de filhos, assim como idade e sexo, nível de 

ensino e existência de incapacidade ou problema de saúde, de cada filho; 

c) Vizinhança: caraterização dos espaços públicos e existência de serviços básicos;  

d) Uso da internet por parte dos pais (6 perguntas): Alguma das figuras parentais utiliza a 

internet?; Com que dispositivos se liga à internet?; Há quantos anos utiliza a internet?; 

Quanto tempo e com que frequência se liga à internet?; Com que frequência realiza estas 

atividades na internet? (escala de 1- nunca a 5-diariamente para cada atividade).  

Rede de apoio (8 perguntas): cinco perguntas sobre como procedem os pais quando tem 

dúvidas sobre como cuidar dos filhos, educação, tarefas escolares, atividades em família 

e saúde infantil ou familiar (círculo pessoal, profissional e meio); e, três perguntas sobre 

a quem pedem apoio (círculo pessoal, profissional e meio) quando têm problemas 

pessoais, ploblemas com os filhos e problemas com o cônjuge.  
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e)   Regras do uso da internet na família (8 perguntas): frequência e tempo de utilização da 

internet pelos filhos; atividades realizadas na internet pelos filhos (14 itens de escala 1-

sim, 2-não sei, 3-não); acompanhamento na utilização da internet; meio de ligação à 

internet; pessoa que decide conteúdos na internet (6 itens de escala 1- nunca a 5-sempre); 

grau de preocupação do uso da internet pelos filhos (6 itens de escola 1-nada a 5-muito); 

regras para o uso da internet (25 itens de escala 1-nunca a 5-sempre). 

Aplicado o instrumento que nos permitiu recolher os dados tornou-se necessário organizar 

essa informação. As questões foram agrupadas em três categorias, nove subcategorias e 

respetivos indicadores conforme descrito no quadro 1. 

Quadro 1- Categorias, subcategorias e indicadores de análise do questionário “Modos de uso da Internet como Recurso 
Educativo e de Apoio à Família” 

Categoria Subcatergoria Indicadores 

Carterização 

sociodemografica 

Pais 

Sexo 

Idade 

Escolaridade 

Ocupação 

Naturalidade 

Incapacidade 

Agregado familiar 

Estado civil 

Outras pessaoas no agregado 

Regime residência 

Apoio serviços ação social 

Nº filhos 

Filhos 

Sexo 

Idade 

Nivel de ensino 

Incapacidade 

Vizinhança 
Espaços públicos 

Serviços básicos 

Uso da Internet Tipo de uso Pais 

Uso 

Dispositivo de ligação 

Nº dispostivos  de ligação 

Experiência de uso 
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Tempo de ligação 

Frequência de uso 

Variedade de atividades  

Tipo de Apoios 

Apoio informal 

Apoio formal 

Apoio online 

Regras do uso da internet 

na família 

Tipo de uso Filhos 

Frequência de uso 

Tempo de ligação 

Tipo de atividades  

Companhia de uso 

Dispositivos de ligação 

Nº dispositivos de ligação 

Grau de preocupação 

Regras uso 
Medição Ativa 

Medição Restritiva 

 

2.3- Procedimentos  

2.3.1- Recolha de dados 

O instrumento de recolha de dados foi distribuído em vários locais do distrito de Braga 

entre os meses de junho e outubro de 2016. Ao longo de todo o processo de recolha procurou-se 

assegurar o respeito pelas normas éticas de investigação e assegurar a confidencialidade dos 

participantes que desejaram participar. A estes últimos foram fornecidas, no início do questionário, 

informações claras e compreensíveis relativas à natureza do estudo e aos objetivos que se 

pretendiam alcançar. 

Nesta recolha de dados os técnicos das instituições e os professores foram os elementos 

de ligação com os pais e na identificação de famílias disponíveis para integrar o estudo. 

  

2.3.2- Análise de dados  

Tendo em conta os objetivos deste estudo, este é inserido no paradigma quantitativo, 

tendo por base um instrumento na forma de um questionário. Posteriormente, foi realizada uma 

análise e tratamento de dados através da utilização de métodos estatísticos, o software IBM SPSS 

- Statistical Package for the Social Sciences (versão 24). 
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Numa primeira fase foram usadas medidas de estatística descritiva (frequências e médias) 

de forma a caraterizar a amostra em estudo. Seguidamente, com objetivo de estudar a relação 

entre as variáveis sociodemográficas e as fontes de apoio no uso da internet utilizou-se o teste 

ANOVA, no caso das variáveis nominais (estado civil, ocupação, nível de escolaridade e perfis de 

uso da internet). Tratando-se de variáveis quantitativas (número e idade dos filhos, tempo de 

ligação, frequência de uso, anos de experiência no uso da internet, número de dispositivos de 

acesso e variedade de atividades realizadas na internet), a relação entre as fontes de apoio e o 

nível de escolaridade dos pais foi analisada através da correlação de Pearson (Rho de Pearson). 

Por fim, para comparar a relação entre as famílias com e sem apoio social realizou-se o teste Qui-

quadrado e correlacionou-se (através de Rho de Pearson) o apoio social com as variáveis nível de 

escolaridade dos pais e o número de filhos. 
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Capítulo 3 - Apresentação de Resultados  
 

3.1- Análise Descritiva  

A amostra é constituída por 137 pais, a sua caraterização sociodemográfica é apresentada 

de seguida (c.f. quadro 2). O responsável 1 (R1) identifica o pai ou mãe que respondeu ao 

questionário, têm idades compreendidas entre os 29 e 56 anos, com uma média de idades de 

40.64 anos. Destes pais, 95 são do sexo feminino (76%), e 30 do sexo masculino (24%) (n=125). 

No que diz respeito à naturalidade, 82.6% são portugueses, enquanto 17.4% são naturais de outro 

país. Ao nível das habilitações académicas: 14.8% concluiu o ensino básico, 32% o ensino 

secundário, 34.4% a licenciatura e 8.6% o metrado/doutoramento. Ao nível da ocupação: 11.4% 

encontram-se desempregados/as e 80.5% estão empregados/as. Por fim, relativamente ao nível 

da incapacidade 97.8% não possuem incapacidade, assim sendo apenas 2.2% possuem. 

A outra figura de referência, o responsável 2 (R2) (n=89), apresenta idades compreendidas 

entre os 31 e 55 anos, com média de idades de 42.04 anos. Destes pais, 22 (24.7%) são do sexo 

feminino e 67 (75.3%) do sexo masculino. Ao nível da naturalidade dos R2 86.7% são portugueses, 

enquanto 13.3% são naturais de outro país. Ao nível das habilitações académicas: 19.4% possuem 

o ensino básico, 44.1% o ensino secundário, 24.7% licenciatura e 5.4%. mestrado/doutoramento. 

No que respeita à ocupação: 9.8% estão desempregados, 1.1% reformados e 84.8% empregados. 

Por fim, 95.7% não possuem incapacidade e 4.3 % possuem algum tipo de incapacidade.  

 

Quadro 2- Caraterização sociodemográfica dos pais.  

Variáveis   M (DT) / % 

  R1 R2 
Idade  40.64 

(DP=5.62) 
42.04 

(DP 
=5.21) 

    
Sexo Feminino 76 24.7 
 Masculino 24 75.3 
Incapacidade    
 Sim 2.2 4.3 
 Não 97.8 95.7 
Naturalidade 
outro país  

   

 Sim 17.4 13.3 
 Não 82.6 86.7 
Escolaridade    
 Ensino básico 14.8 19.4 
 Ensino secundário 32 44.1 
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 Formação profissional  10.2 6.5 
 Licenciatura 34.4 24.7 
 Mestrado/Doutoramento 8.6 5.4 
Ocupação    
 Desempregado/a 11.4 9.8 
 Doméstica/o 3.8 1.1 
 Empregado/a 80.3 84.8 
 Reformado/a -- 1.1 
 Outro 4.5 3.3 

 
Seguidamente foram dirigidas questões mais gerais sobre a família (cf. quadro 3). 

Relativamente ao estado civil dos participantes da amostra, 3.7% são solteiros, 1.5% separados, 

7.5% divorciados, 5.2% vivem em união de facto e 82.1% são casados. O regime de residência é 

em 79.7% das famílias própria, 16.5% alugada e 1.5% habitação social.  

 
Quadro 3- Caraterização geral da família 

Variáveis  Percentagem válida (%) 

Estado Civil   

 Solteiro/a 3.7 

 Separado/a 1.5 

 Divorciado/a 7.5 

 União de facto 5.2 

 Casado/a 82.1 

Vivem outras pessoas no domicilio    

 Não 91.5 

 Sim 5.4 

   

Regime de residência    

 Própria 79.7 

 Alugada 16.5 

 Habitação Social 1.5 

 Outro 2.3 

 
No que respeita à utilização dos serviços de ação social para apoio à família, 90.4% afirma 

não ter contactado os serviços, enquanto 9.6% já o fez. Contudo, de acordo com a origem em que 

foi feita a recolha da amostra é possível estabelecer que 22.6% da amostra tem apoio social, 

enquanto 77.4% não recorre a apoios sociais (gráfico 1). Adicionalmente, podem discriminar-se 

duas origem diferenciadas ao nível do apoio social, que são: o Rendimento Social de Inserção (RSI) 

e a Cantina Social, sendo que, 13.3% são beneficiários do RSI e 10.2% da cantina social (gráfico 

2). 
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Gráfico 1- Origem da amostra de acordo com apoio social 

 

 

 

Ao nível da vizinhança foram colocadas duas questões acerca dos espaços públicos e 

serviços básicos que a área de residência da família dispõe. Destacamos com média superior a 

proximidade dos serviços (cf. quadro 4). 
 

Quadro 4- Caraterização da vizinhança 

Variável (Escala 1- 4) M (DP) 

Espaços públicos 

Amplos 2.86 (0.89) 

Limpos 2.82 (0. 80) 

Bom estado 2.85 (0.86) 

Seguros 2.83 (0.84) 

Serviços básicos 

Proximidade 3.03 (0.72) 

Qualidade 2.89 (0.66) 

Disponibilidade de lugares 2.83 (0.71) 
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No que concerne à caraterização da família e seus filhos (cf. quadro 5), o número médio 

de filhos é 1.80. Para identificação e caraterização dos filhos de cada respondente, foram 

categorizados Filho 1 (F1), Filho 2 (F2), Filho 3 (F3) e Filho 4 (F4).  

O F1 (n=129) tem média de idade de 12.08 anos (DP = 5.33). O F2 (n=86) com média 

de idade de 9.31 anos (DP = 5.29). O F3 (n=10) tem idade média de 13.0 anos (DP = 5.69). O 

F4 (n=3) com média de idade de 16.67 (DP = 7.23). A média de idades dos quatro filhos é 10,69 

(DP=4.67). 

 
Quadro 5 - Caraterização sociodemográfica dos filhos (F1, F2, F3, F4). 

Variável   M (DP) ou %  

  F1 
(n=129) 

F2 
(n=86) 

F3 
(n=10) 

F4 
(n=3) 

Sexo       

 Feminino  51.2 46.2 50 0 
 Masculino 48.8 53.8 50 100 
Idade      
 0-2 anos 3 5 1 - 

3-5 anos 11 18 - - 

6-11 anos 53 33 2 - 

12-18 anos 44 20 6 2 

  M = 12.08 
(DP = 5.33) 

M = 9.31 
(DP = 5.29) 

M = 13.0 
(DP = 5.96) 

M=16.67 (DP 
= 7.23) 

  (min= 1; 
máx=25) 

(min=1 
Máx=23) 

(min= 2; 
máx=24) 

(min= 12; 
máx=25) 

Nível de 
escolaridade 

     

 Jardim-de-infância 12.3 31.8 10 - 
 Ensino básico 50.8 45.9 60 33.3 
 Ensino Secundário 24.6 16.5 20 33.3 
 Formação Profissional 0.8 1.2 - - 
 Licenciatura 7.7 1.2 - - 
 Mestrado/doutoramento 0.8 - - - 
 Não estuda 3.1 2.4 10 33.3 
 Outro  1.2  - 
Incapacidade      
 Sim  5.4 4.7 30 33.3 
 Não 94.6 95.3 70 66.7 
Preocupação      
 Sim 22 9.6 30 33.3 
 Não 78 90.4 70 66.7 
Problema saúde 
assinalável 

     

 Sim 9.4 8.4 40 33.3 
 Não 90.6 91.6 60 66.7 

 

No quadro 6 é descrito o uso da internet pelos pais. Este está generalizado entre as 

famílias participantes, pois 95.5% dos pais usam a internet. Apenas 4.5% dos pais/mães da 
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amostra afirma não usar a internet. A maioria dos pais utiliza a internet diariamente (83.6%), com 

tempo de ligação de aproximadamente uma hora (24.4%) ou mais de duas horas (24.4%) (cf. 

quadro 6 e gráfico 2). A ligação é realizada maioritariamente através do portátil, seguida do 

smartphone, depois do tablet e em última escolha, o computador fixo (gráfico 3).  

Quadro 6 - Perfil do uso da internet dos pais 

Variáveis  M (DP) / % 

Uso da internet pelos pais   
Ambos pais 79.1 

Só o cônjuge R1 13.4 
Só o cônjuge R2 3 

Nenhum 4.5 
Número de dispositivos de acesso 2.0 (DP=1.05) 
  
Tempo de ligação  

Menos de 30 minutos 19.7 
Entre 30 e 45 minutos 18.9 

1 hora aproximadamente 24.4 
Entre 1h e 2h 12.6 

Mais de 2h 24.4 
Frequência de uso   

3 ou 4 vezes por mês 1.6 
1 ou 2 vezes por semana 10.2 
3 ou 4 vezes por semana 4.7 

Diariamente 83.6 
Tempo de Experiência no uso da internet  
 11.04 (DP=5.33) 

 

Gráfico 3 - Dispositivos de acesso à internet usados pelos pais. 

  

No que concerne ao tipo de atividades realizadas na internet pelos pais e a sua frequência 

apresentamos os resultados no quadro 7. Destaca-se o uso do email com maior frequência de 

utilização, seguido do uso de redes sociais. Seguidamente como mais frequente destacam-se 

atividades relacionadas com a procura de informação, ler jornais, procurar informação ou resolver 

dúvidas e tratar de assuntos fiscais. Posteriormente, com menor frequência de realização online 

encontramos as atividades orientadas para a realização de gestão doméstica (culinária, conta 
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bancária, aplicações, reservas, comprar bilhetes, pedir receitas). Por último, as frequências mais 

baixas de utilização apontam para a procura de emprego e conhecer pessoas na internet.  

Assim, pode concluir-se que os pais usam mais frequentemente a rede para obtenção de 

informação, seja através de redes sociais, correio eletrónico ou pesquisas específicas.  

 
Quadro 7 - Frequência e tipo de atividades gerais realizadas na internet 

Variáveis (Escala 1-5) M (DP) 

Usar o e-mail 4.29 (DP=1.28) 
Entrar em redes sociais 3.64 (DP=1.28) 
Ler jornais digitais 3.21 (DP=1.31) 
Tratar de assuntos fiscais 3 (DP=1.23) 
Procurar informação ou respostas para resolver dúvidas 3 (DP=1.06) 
Procurar receitas de culinária 2.77 (DP=1.02) 
Movimentar conta bancária online 2.69 (DP=1.40) 
Descarregar aplicações 2.47 (DP=1.01) 
Reservar hotéis  2.24 (DP=1.08) 
Comprar bilhetes de avião 2.02 (DP=1.09) 
Comprar bilhetes de cinema, concertos… 2 (DP=0.98) 
Pedir receitas, opiniões médicas, marcar consultas, … 2 (DP=1.10) 
Procurar emprego 1.78 (DP=1.08) 
Conhecer pessoas na internet 1.38 (DP=0.79) 

 
No que refere às fontes de apoio da família pode observar-se no quadro abaixo (cf. quadro 

8) que o apoio informal é mais valorizado comparativamente ao formal e ao online pelas famílias, 

quer para satisfazer necessidades de informação ou orientação, quer necessidades de apoio 

emocional (compreensão e acompanhamento).  

No apoio informal estão incluídos pais e irmãos, cônjuge e ex-cônjuge, amigos e vizinhos 

e colegas. No apoio formal incluem-se os profissionais de saúde, de educação e de ação social. O 

apoio online inclui uso de redes sociais, email, Skype, fóruns para pais, sites/portais na internet e 

programas de pais na internet, que optamos por incluir na mesma categoria pela baixa frequência. 

Como foi referido anteriormente, a rede informal é percecionada tanto como fonte de apoio 

para a satisfação de necessidades de informação e de ajuda emocional. Contudo, para a rede de 

apoio formal, esta é mais procurada e valorizada na satifação das necessidades de informação e 

orientação quer na forma presencial (M=0.30) quer online (M=0.33). Já para a satisfação de 

necessidade de apoio emocional (vide compreensão e acompanhamento) o apoio formal (M=0.18) 

e online (M=0,10) tem menor relevância.  

Ainda no que respeita às atividades realizadas online pelos pais destacamos maior 

utilização da internet em atividades de lazer e relacionadas com assuntos escolares. Nas atividades 

de lazer são mais frequentemente apontadas pelos pais como fontes de apoio os sites/portais 
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online e as redes sociais. Ao nível escolar registam maior frequência o email e os sites/fóruns para 

pais.  
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Quadro 8 – Médias e desvios padrão relativos ás perceções de apoio da família nas redes informal, formal e apoio online  

 Informação e Orientação Compreensão e acompanhamento 

Variáveis  Cuidado Educação Escolar Lazer Saúde Total Pessoal Filhos Cônjuge Total  
 M (DP) M (DP) M (DP) M (DP)  M (DP) M (DP) M (DP) M (DP) M (DP) M (DP) 
Apoio informal      0.37 (0.20)    0.39 (0.17) 

Pais e irmãos 0.61 (0.49) 0.44 (0.50) 0.19 (0.39) 0.46 (0.50) 0.42 (0.50)  0.65 (0.48) 0.58 (0.50) 0.56 (0.50)  

Cônjuge e ex-cônjuge   0.57 (0.50) 0.69 (0.47) 0.56 (0.50) 0.74 (0.44) 0.40 (0.49)  0.70 (0.46) 0.79 (0.41) 0.11 (0.32)  

Amigos e vizinhos 0.43 (0.50) 0,34 (0.48) 0.30 (0.46) 0.38 (0.45) 0.35 (0.48)  0.46 (0.50) 0.37 (0.48) 0.36 (0.48)  

Colegas 0.17 (0.38) 0.10 (0.31) 0.12 (0.32) 0.07 (0.26) 0.07 (0.25)  0.04 (0.19) 0.02 (0.15) 0.03 (0.17)  

Apoio formal      0.30 (0.09)    0.18 (0.15) 
Profissionais de saúde  0.88 (0.32) 0.55 (0.50) 0.09 (0.29) 0.09 (0.29) 0.93 (0.25)  0.33 (0.47) 0.56 (0.50) 0.22 (0.41)  

Profissionais de Educação 0.24 (0.43) 0.62 (0.49) 0.87 (0.34) 0.11 (0.31) 0.03 (0.17)  0.04 (0.19) 0.39 (0.49) 0.02 (0.12)  

Profissionais de ação social 0.01 (0.09) 0.02 (0.15) 0.01 (0.09) 0.01 (0.09) 0  0.04 (0.19) 0.01 (0.12) 0.01 (0.09)  

Apoio online      0.33 (0.35)    0.10 (0.25) 

0.32 (0.47) 0.28 (0.45) 0.33 (0.47) 0.41(0.50) 0.32 (0.47)  0.09 (0.29) 0.16 (0.37) 0.05 (0.22)  

Nota:  O teste t de Student para amostras emparelhadas às sucessivas comparações das necessidades de apoio nas redes informal vs. formal vs. online não apresentou 

diferenças estatisticamente significativas.
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No que respeita ao uso da internet pelos filhos, os pais respondentes referem que 119 

(87.5%) dos filhos utilizam a internet e, apenas 17 (12.5%) não utilizam. Ao analisar a frequência 

de ligação 53% afirma que os filhos usam diariamente a internet, por aproximadamente uma hora, 

em 25.2% da amostra (cf. quadro 9). 
 

Quadro 9 -  Caraterização do uso da internet dos filhos. 

Variável   M (DP) / % 

Utilização da internet    
 Sim 87.5 
 Não 12.5 
Número de dispositivos de acesso  1.70 (DP=1.10) 
Frequência de uso   
 Pelo menos uma vez por mês 2.6 
 De 2 a 4 vezes por mês 5.1 
 Pelo menos uma vez por semana 20.5 
 De 2 a 4 vezes por semana 17.9 
 Diariamente 53 
 Não sei 0.9 
Tempo de ligação   
 Menos de 30 min. 21.7 
 De 30 a 45 min. 19.1 
 1 hora aprox. 25.2 
 Entre 1 e 2 h 10.4 
 Mais de 2 h 18.3 
 Não sei 5.2 

 

O meio de ligação à internet mais utilizado pelos filhos é o computador portátil, seguido 

do tablet e do smartphone (gráfico 5). O número médio de dispositivos para efetuar a ligação à 

rede é 1.70. No que diz respeito à companhia dos filhos quando usam a internet, a opção mais 

indicada foi com a mãe, seguido de sozinho (gráfico 6). 

O tipo de atividades realizadas online pelos filhos mais destacadas por ordem decrescente 

de frequência são: “ver vídeos”, “realizar trabalhos escolares”, “jogar online”, “procurar 

informação geral”,” ver tv, filmes…”, “entrar em redes sociais”. A atividade apontada pelos pais 

com menor frequência de realização dos seus filhos é “participar em blogs” (gráfico 4). 
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Gráfico 4 - Atividades realizadas online pelos filhos 

 

 
 
Gráfico 5 - Dispositivos de ligação à internet utilizados pelos filhos 

 
 

Gráfico 6 - Companhia dos filhos no uso da internet  
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No questionário os pais apontaram com que frequência e quem decide o que o seu filho 

pode visualizar na internet, em média a “mãe” é quem mais frequentemente decide o que o filho 

pode visualizar (quase sempre), e a pessoa que menos frequentemente o faz são os amigos (quase 

nunca). No que respeita ao grau de preocupação dos pais acerca do uso dos filhos, o grau médio 

de preocupação é “nível 4- bastante”, sendo a maior preocupação o “assédio por desconhecidos” 

e a menor preocupação a “falta de informação” (cf. quadro 10). 

 

Quadro 10 – Frequência de decisão do que pode visualizar e grau de preocupação com a internet. 

Variável (Escala 1-5) M (DP) 

Frequência de decisão do que visualizar na internet   

Mãe 3.90 (DP=1.14) 
Pai 3.65 (DP=1.30) 

Filho 2.65 (DP=1.39) 
Professores 2.26 (DP=1.17) 

Outros 1.78 (DP=1.39) 
Amigos 1.67 (DP=0.96) 

Grau de preocupação acerca do uso  
Assédio por desconhecidos  3.83 (DP=1.45) 

Adição à internet 3.76 (DP=1.28) 
Acesso de desconhecidos a informação pessoal 3.76 (DP=1.39) 

Assédio por conhecidos 3.76 (DP=1.45) 
Acesso a conteúdos inapropriados 3.71 (DP=1.41) 

Falta de informação 3.51 (DP=1.29) 

 

No que diz respeito às regras para o uso da internet na família, categorizamos as nossas 

respostas em duas variáveis: mediação ativa (questões E.8.1 até E.8.3, e E.8.12 até E.8.25- 

dezassete itens) e mediação restritiva (E.8.4 até E.8.11- oito itens). 

No gráfico 7 são apresentados os resultados relativos às questões relacionadas com a 

mediação ativa. Esta forma de definição de regras para o uso da internet em família é mais usado, 

com média de 3.71 (DP=0.95) (cf. quadro 11), as questões com média superior foram: “ouço o 

que o meu filho me diz sobre o que viu na internet”(52,6% afirma que o faz sempre); “converso 

com o meu filho acerca do que viu ou pode ver na internet”(43,4% afirma que o faz sempre); “falo 

com o meu filho sobre os perigos relacionados com a internet”(50,4% afirma que o faz sempre). 

Abaixo no gráfico 8  são apresentadas as respostas mais indicadas na mediação restritiva: 

“Só autorizo que o meu filho comunique com pessoas que conhece pessoalmente” (53,9% afirma 

que o faz sempre); “limito o tempo que está na internet” (31,3% afima que o faz sempre); “limito 

o tipo de sites que o meu filho pode visitar” (34,2% afirma que o faz sempre). 
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Quadro 11 - Tipo de mediação para o uso da internet na família 

Variável (Escala 1 - 5)  M (DP) 

Mediação Ativa 3.71 (DP=0.95) 

Mediação Restritiva 3.14 (DP=1.13) 
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3.2- Análise Inferencial  

A estatística inferencial permite retirar conclusões acerca da população-alvo, com base 

nos resultados obtidos na amostra selecionada, não obstante no presente estudo termos usado 

uma amostra de conveniência, iremos considerar os princípios gerais da inferência estatística 

(Martins, 2011). Recorremos aos testes de correlação de Pearson, ANOVA e Qui Quadrado. 

 

3.2.1-  Relação entre o uso da internet como fonte de apoio, as caraterísticas sociodemográficas 

e o perfil de uso da internet  

Para comparar as médias das caraterísticas sociodemográficas e fontes de apoio que os 

pais utilizam foi realizado um teste ANOVA e não foram encontradas diferenças estaticamente 

significativas.  

Todavia, ao correlacionar as fontes de apoio utilizadas pelos pais e o seu nível de 

escolaridade, apurou-se que o apoio online está positivamente relacionado com nível de 

escolaridade (0.31), quanto mais elevado o nível de escolaridade, mais os pais usam o apoio 

online como fonte de apoio à parentalidade. Destaca-se igualmente a relação entre a procura de 

apoio ao nível de cuidados (tanto a nível formal como informal), da educação e saúde (ao nível 

informal) como nível de estudos (cf.quadro 12). 
 

 

Quadro 12 – Relação entre as fontes de apoio e o nível de escolaridade dos pais (correlação de Pearson) 

Fonte de Apoio Nível de Escolaridade 

INFO-ORIEN 
Cuidado Informal 0.32** 
 Formal 0.23** 

Educação  Informal 0.32** 
 Formal 0.11 
Escolar  Informal 0.09 
 Formal 0.15 
Lazer Informal 0.12 
 Formal -0.008 
Saúde Informal 0.28** 
 Formal 0.07 
COMP-ACOM 

Pessoal  Informal 0.27** 
 Formal -0.08 

Filhos  Informal 0.19* 

 Formal 0.15 

Cônjuge  Informal 0.10 
 Formal -0.10 
ONLINE  0.,31** 

**A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 

*A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral). 



Fontes de apoio e usos da internet na parentalidade 

 

42 

 

(INFO-ORIEN= informação e orientação; COM-ACOM=compreensão e acompanhamento) 

 

Para correlacionar o perfil do uso da internet dos pais e caraterísticas sociodemográficas 

dos filhos foi utilizado o teste estatístico correlação de Pearson (cf. quadro 13). Destacamos as 

relações estatisticamente significativas, mas baixas, entre: o número de dispositivos de acesso e 

as fontes de apoio informais (0.28) e online (0.32), assim como relação entre os anos de 

experiência no uso da internet e o apoio online (0.32), ao nível da informação e orientação.  

Quadro 12 - Influencia das variáveis sociodemográficas e perfil de uso sobre os níveis de apoio (Correlação de Pearson) 

 
Variáveis 

sociodemográficas  Perfil de uso da internet pais 

Nível de 
apoios 
/variáveis 

Número de 
filhos 

Idade filhos Tempo de 
ligação 

Frequência do 
uso 

Anos de 
experiência de 

uso 

Número 
dispositivos 

acesso 

Variedade de 
atividades 

INFO-ORIENT 

 

      
Informal -0.10 -0.21* 0.03 0.04 0.08 0.28** 0.10 

Formal -0.07 0.,07 0.008 -0.04 0.09 0.10 -0.04 

Online -0.14 -0.23** 0.20* 0.197* 0.32** 0.32** 0.08 

COMP-
ACOM 

       

Informal -0.16 -0.17 0.10 0.08 0.03 0.22* 0.11 

Formal -0.02 0.005 0.16 -0.002 0.002 0.02 -0.12 

Online 0.01 -0.09 0.01 0.08 0.13 0.18* -0.03 

**A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 

*A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral). 

(INFO-ORIEN= informação e orientação; COM-ACOM=compreensão e acompanhamento) 

 
No que respeita às caraterísticas da vizinhança, concretamente aos serviços básicos na 

sua proximidade, qualidade e disponibilidade e a sua relação entre tipos de apoio realizou-se o 

teste estatístico correlação de Pearson (cf. quadro 14). Apenas existe uma relação estatisticamente 

significativa, mas baixa (0.20) na parte da compreensão e acompanhamento ao nível do apoio 

informal e a proximidade dos serviços. 
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Quadro 13 - Relação entre os serviços básicos e tipos de apoio das famílias (Correlação Pearson) 

 Serviços básicos 
 Proximidade  Qualidade Disponibilidade  

INFO-ORIEN    
Informal  0.12 0.13 0.11 

Formal  0.07 0.09 0.05 
Online  0.06 0.04 0.00 
COMP-ACOM     

Informal  0.20* 0.13 0.02 
Formal  -0.05 -0.07 -0.10 
Online  0.07 0.04 -0.02 

**A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 

*A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral). 

(INFO-ORIEN= informação e orientação; COM-ACOM= compreensão e acompanhamento) 

 
 

3.2.2-  A relação entre os estilos de mediação e o nível socioeconómico 

Para estudar a relação entre os estilos de medição que os pais usam com os filhos e os 

tipos de apoio a que estes recorrem utilizou-se o teste estatístico correlação de Pearson (cf. quadro 

15). Apesar de significativas, as relações são baixas, assim o apoio informal está relacionado com 

a mediação restritiva. 

 

Quadro 15 - Influência dos tipos de mediação sobre os níveis de apoio (Corelação de Pearson) 

 Mediação Restritiva Mediação Ativa 

INFO-ORIEN   
Informal 0.28** 0.18 

Formal 0,12 -0.01 

Online 0.16 0.25* 

COMP-ACOM   

Informal 0.33** 0.26* 

Formal 0.01 -0.07 

Online 0.09 0.09 

**A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 

*A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral). 

(INFO-ORIEN= informação e orientação; COM-ACOM= compreensão e acompanhamento) 

 

3.2.3-  Comparação entre famílias com diferentes necessidades de apoio social  

As famílias que afirmaram já ter contactado os serviços de ação social estão positivamente 

relacionadas com o número de filhos (0.46). Também o nível de escolaridade apresenta uma 

relação negativa, ainda que baixa (0.22) com o apoio social (cf. quadro 16). 
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Quadro 14 – Relação entre o apoio social recebido pelos pais, o nível de escolaridade e o número de filhos (Correlação de Pearson) 

 Nível de Escolaridade Número de filhos  

Apoio Social 
- 0.22** - 0.46** 

**A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 

*A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral). 

 

Por fim, foi realizado um teste estatístico qui-quadrado com objetivo de estudar a relação 

entre as famílias com e sem apoio social, recrutadas nos diferentes serviços (IPSS), contudo os 

resultados não apresentam dados estatisticamente significativos.  

 

3.3- Discussão dos resultados  
 

O  presente  estudo  teve  como  principal  objetivo  saber se as famílias usam a internet 

como fonte de apoio à parentalidade, procurou-se igualmente estudar o uso que os pais e filhos 

fazem da internet.  Por fim, procurou-se inferir a forma como os pais regulam o seu uso no seio 

familiar.  

Tendo  em  conta  os  objetivos e as questões de investigação previamente  delineadas  

bem  como  a análise estatística dos resultados obtidos, à luz da evidência empírica que 

recolhemos segue-se a discussão dos mesmos.   

A nossa amostra é caraterizada por média de idade de 40.64 anos, ser maioritariamente 

do sexo feminino (76%), com habilitações acadadémicas ao nível do ensino superior (34.4%), 

situação laboral maioritária (80.3%) empregada, e nunca contactaram os serviços de ação social 

(90.2%). Assim, podemos afirmar que a nossa amostra possui maioritamente mães, com nível de 

ensino elevado, e são poucas as famílias que recorreram aos serviços de ação social, e ainda em 

menor número aquelas que o admitem no preenchimento do questionário, facto que pode dever-

se à dificuldade em admitir a sua vulnerabilidade social. 

Esta tendência que verificamos sugere a continuidade da representação da mãe como 

principal cuidadora e a figura que acompanha de forma mais próxima os filhos, demonstrando a 

tendência assinalada noutras investigações (Martins et al., 2017; Sarkadi & Bremberg, 2004). Tal 

como apontado no inquérito nacional de Martins et al. (2017) deparamo-nos com uma geração de 

mães, que vivencia a maternidade mais tarde, com escolaridade mais elevada do que a de 

gerações anteriores e com uma ocupação profissional fora de casa. Continua assim, em  destaque 
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o papel que as mães continuam a exercer no cuidar, educar, procurar informação, e, também, 

maior disponibilidade e predisposição para responder a questionários.  

Podemos, assim, concluir, tal como na investigação de Sarkadi e Bremberg (2004), o uso 

da internet para assuntos parentais, principalmente por mulheres, poderá não ser influenciado 

pela brecha digital (digital divide), referida por vários autores (Padilla et al., 2015).  

No que concerne à taxa de utilização da internet por parte dos pais, 95% da nossa amostra 

usa a internet, estatística que está de acordo com os dados revelados pelo INE (2016), que 

indicam que 96% das famílias com crianças tem acesso à internet. Já a frequência de ligação à 

internet dos pais é diária (83.6%), resultado este que está em concordância com outros estudos 

que apontam para o mesmo comportamento por parte dos pais em relação à internet (Ayala et 

al., 2015; Martins et al., 2017). Neste seguimento, e na linha do que Livingstone, Haddon, e Görzig 

(2011) indicam ser provável (i.e., mais uso promove a literacia e habilidades de segurança), 

pretendemos destacar a evolução positiva do acesso e uso desta rede na população portuguesa.  

O meio de ligação à internet mais utilizado pelos pais do nosso estudo é o computador 

portátil, seguido do smartphone. Contudo os dados do INE (2016) e Martins et al. (2017)  indicam 

que o smartphone é mais utilizado (78%) e só depois o computador portátil (73%). Já no que 

respeita aos dispositivos de ligação dos filhos, o portátil é o mais usado, tal como inidicado nos 

estudos de Simões et al. (2014) e Sozio et al. (2015). Pode constatar-se no nosso estudo, o baixo 

uso do computador fixo, tanto por pais como por filhos, o que comprova o uso cada vez mais 

móvel da internet  (Garcia, 2016; INE, 2016; Simões et al., 2014). Relativamente aos pais, o uso 

mais frequente do computador portátil poderá estar relacionado com o facto de os pais estarem 

profissionalmente ligados a áreas em que o computador portátil seja muito usado.  

No que diz respeito às atividades realizadas online, os pais destacam com maior 

frequência de utilização por ordem decrescente: o uso do email, entrar em redes sociais e ler 

jornais digitais. Este uso apresenta-se mais informativo, e mais uma vez, a elevada escolarização 

dos pais poderá explicar o facto de o email ser a ferramenta eletrónica mais usada.  

Já nas referências dos adultos relativamente às práticas das crianças online, apontam a 

duração média diária de 1hora. E as atividades mais apontadas foram: ver vídeos, realizar 

trabalhos escolares, jogos online, procurar informação em geral e ver tv, séries e filmes. Dados 

similares são apresentados Martins et al. (2017), que refere os vídeos em primeiro lugar, e em 

segundo os jogos. Já os autores Simões et al. (2014) indicam que alta frequência do uso diário da 

internet para trabalhos na escola (25%), dado em concordância com o nosso estudo, pois esta 
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tarefa é apontada como a segunda mais realizada. Contudo, entedemos que esta perceção dos 

pais sobre as atividades online dos filhos é um pouco utópica, pois afirmam que os filhos usam 

em média 1hora/dia a internet, mas o tipo e número de atividades que realizam online, indicam, 

normalmente, uma duração superior.  

Ao nível das fontes de apoio, as famílias destacam o uso mais robusto do apoio informal, 

perante necessidades informativas e de orientação, assim como necessidades de apoio emocional. 

Esta conclusão é apresentada também em estudo similar de Garcia (2016), e nas investigações 

de Sarkadi e Bremberg (2004), Nikken e Haan (2015) que indicam que a família, outros pais e 

amigos são mais consultados do que as fontes profissionais, tais como sites, livros, revistas, ou 

professores ou outros técnicos, quando os pais tem dúvidas. Os autores Sarkadi e Bremberg 

(2004) concluíram que as famílias com maior suporte social frequentemente valorizam mais a 

opinião de outros pais, comparativamente a conselhos de especialistas, e não parece existir viés 

social em grupos menos favorecidos. 

Deste modo, o papel da internet como fonte de apoio nas famílias do estudo é pouco 

central, tal como no estudo similar realizado em Espanha por Garcia (2016). Contudo, podemos 

observar que os pais do nosso estudo utilizam mais a internet como fonte de apoio e informação 

ao nível do lazer (maior frequência de uso de sites/portais), da saúde (maior frequência de uso do 

email), e da educação (maior frequência de sites/portais), resultados de acordo comos autores 

Plantin e Daneback (2009) e Bouche e Migeot (2008).  

Observamos também que pais com maior nível de escolaridade usam mais o apoio online, 

pois existe uma correlação positiva entre estes itens. Assim, tal como nos indicam os estudos de 

Álvarez et al. (2013), Ayala et al. (2015) e Simões et al. (2014), o nível de escolaridade influencia 

a aptidão dos pais para o uso na internet, relacionada com a procura de informação educativa e 

desenvolvimental. Assim, os pais que se percecionam como mais experientes na navegação, 

tendem a vê-la como como um meio promotor de proximidade relacional com os filhos.  

Contudo, apontando os resultados para baixos níveis de uso da internet como fonte de 

apoio à parentalidade, poderão indicar-nos que ainda temos redes de apoio informais próximas e 

que satisfazem as necessidades imediatas sentidas pelos pais. Contrariamente ao exposto na 

revisão da literatura por Plantin e Daneback (2009), que indicam existir menor suporte alargado 

dos familiares e amigos. Partindo das informações dos estudos realizados anteriormente e 

analisando a nossa amostra, talvez não se tenha verificado uma aproximação dos resultados desta 

investigação devido ao facto de estas famílias possivelmente viverem próximas da família nuclear 
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e alargada e pelo estabelecimento e manutenção de relações de amizade com pessoas que 

partilham o mesmo espaço social e espacial.  

No seio familiar, além do uso que os pais fazem da internet, importa aferir o grau de 

preocupação dos pais pelo uso dos filhos, e este é elevado. Pôde concluir-se que os pais, em 

média, preocupam-se mais com “o assédio por desconhecidos”(50,4% preocupa-se muito),  e com 

menor frequência com a “falta de informação/orientação” (30,7% preocupa-se muito). Conclusões 

em consonância com Livingstone et al. (2014) que ao nível das questões de segurança referem 

dar maior atenção aos riscos sexuais e de contacto, tal como o perigo do desconhecido, 

cyberbullying  e sexting . 

Contudo, entendemos que é de salientar o menor grau de preocupação, com a falta de 

informação. O apoio informado é menos valorizado, que os perigos advindos de desconhecidos, 

porém, a falta de informação e falta de habilidades digitais podem ser muito preocupantes, pois 

poderão levar à exposição de outros perigos, tal como nos inidica  Rothbaum et al. (2008). 

Neste seguimento, importa refletir um pouco sobre o tipo de mediação do uso da internet, 

que a família faz. Apesar de esta não ser a temática central da investigação, entendemos que esta 

foi relevante para perceber as influêncas e regras que os pais usam com os seus filhos. A mediação 

não acontece apenas de forma ativa ou restritiva, vários estudos Blum-Ross e Livingstone (2016), 

Chen e Chng (2016) e Nikken e Schols (2015) indicam que estas acontecem em simultâneo. 

No nosso estudo a forma de mediação ativa tem média superior (M=3.71 ,DP=0.95), com 

destaque para itens que referem diálogo com os filhos sobre o que fizeram online, dados em 

concordância com os estudos de  Simões et al. (2014) e Martins et al. (2017). Já a mediação 

restritiva tem média inferior (M=3.14, DP=1.13), destacando média superior, a proibição de falar 

com desconhecidos, limite do tempo online e dos sites que pode visitar, estratégias também 

encontradas nos estudos de  Chaudron (2015), Martins et al. (2017), Simões et al. (2014) e 

Sonck, Nikken e Haan (2013). 

Após correlacionar os resultados, seria expectável, segundo a revisão da literatura, 

encontrar diferenças estatisticamente significativas entre o uso da internet pelos pais com 

diferentes caraterísticas sociodemográficas. Contudo, tal como nos indica Dworkin et al. (2013) 

esta diferença, no acesso dos pais a tecnologias e serviços de internet negativamente associada 

com o estatuto socioeconómico, pode estar a diminuir.  

Ainda a este respeito, o estudo de Ayala et al. (2015) indica que a frequência do uso da 

internet se relaciona com o nível de instrução dos pais, e no nosso estudo tal verificou-se no uso 
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do apoio online como fonte de apoio à parentalidade, pois pais com maior nível de instrução 

afirmaram usar mais o apoio online.  

Deste modo, também ao comparar as famílias com diferentes necessidades de apoio (com 

e sem apoios sociais), verificamos que as famílias com apoios sociais têm maior número de filhos 

e menos habilitações académicas. No que respeita às fontes de apoio por elas usadas, os autores 

Rodrigo e Byrne (2011) referem que os apoios mais procurados pelas famílias são os informais, 

independentemente do nível de risco das famílias, não havendo por isso diferenças a assinalar.   

Ainda, quanto à influência das variáveis sociodemográficas e o perfil de uso da internet do 

pais sobre as fontes de apoio verificou-se uma relação entre os anos de experiência do uso da 

internet, o número de dispositivos de acesso à internet e o apoio online. Esta relação, ao nível da 

informação e orientação, apesar de baixa, poderá ser explicada pelo facto de pais com mais 

dispositivos ligação e mais experiência de navegação, de forma mais prática e rápida, pesquisam 

para ver respondidas as suas dúvidas.  

Já no que respeita às relações entre as fontes de apoio parental e os tipos de mediação, 

destacamos que a mediação restritiva se relaciona com o apoio informal, ou seja, os pais que 

valorizam mais o apoio informal podem absorver mais ideias negativas em relação ao uso da 

internet por parte dos filhos e, por isso, limitam mais o uso. Tal como nos indicam Staksrud e 

Ólafsson (2013), a família é a fonte de informação mais comum e segura, para os pais e para os 

filhos. E, por essa razão, constitui a primeira linha de apoio dos pais.  

Estes resultados permitem concluir que apesar de os pais usarem a internet como 

ferramenta de apoio à parentalidade, ainda o fazem de forma pouco frequente e especializada, e 

os pais com mais habilitaçãoes literárias fazem-no mais. Facto que, em Portugal, pode dever-se à 

falta de conteúdos online dirigidos aos pais, pois embora existam programas parentais com 

formato presencial e páginas web com conteúdos sobre educação e desenvolvimento infantil, 

pouca informação é conhecida sobre programas disponíveis no espaço online. 

Por fim, comparando  os resultados obtidos neste estudo, com os obtidos em Espanha, 

num estudo similar de Garcia (2016) cuja amostra foram apenas famílias em risco psicossocial, 

os resultados são similares, destacando o apoio informal como fonte de apoio, e a grande 

penetração do uso da internet nas famílias em risco psicossocial. 
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Capitulo 4- Conclusões  
 

Finalizado o estudo, entendemos que Portugal tem um longo caminho a percorrer nesta 

área, ainda pouco estudada, pois o apoio online à parentalidade pode potenciar aspetos positivos 

da parentalidade, de forma a consciencializar e valorizar as competências parentais.   

O nosso questionário seguiu a metodologia tradicional, impresso (não online), pois 

pretendemos que a metodologia do estudo não limitasse a participação dos pais com menores 

competências digitais, contudo com a metodologia online seria esperada maior taxa de respostas 

e mais diversificada ao nível das carateristicas sociodemográficas da amostra. 

Após esta investigação comprovamos o rápido desenvolvimento e expansão do uso da 

internet nas famílias, através da elevada taxa de utilização da mesma, fator que está relacionado 

com a maior facilidade de acesso à mesma, assim como, com o crescente uso da internet para 

comunicar com os outros (Plantin & Daneback, 2009). E neste sentido, o surgimento das redes 

sociais forneceu uma forma mais recente de ligação com outros pais (Lupton et al.2016).  

A revisão da literatura indicou-nos que seria expectável encontrar maior prevalência de 

formas de mediação ativa, tal como aconteceu no nosso estudo, pois verificamos que os pais 

usam com maior frequência as estratégias ativas, com recurso a diálogo. Contudo, devemos ter 

em conta, e de acordo com  Sonck et al. (2013), que os pais reportam maior prevalência de 

mediação do que aplicam na realidade, pois estes aplicam deliberadamente as estratégias e 

regras, e podem indicar a resposta mais desejável. No quotidiano o apoio informado que 

proporcionam aos seus filhos, deve ir além do diálogo sobre o que estes fizeram online, deve 

passar por mostrar como usar de forma segura (uso acompanhado, co-uso), por vezes, através do 

exemplo crítico aos conteúdos, à exposição excessiva nas redes sociais, à partilha de conteúdos 

educativos. Destacamos ainda do ranking das preocupações dos pais que estes se dizem menos 

preocupados com a falta de informação das crianças acerca da internet, despreocupação que 

pode radicar na crença de que a imersão dos mais novos em ambientes cibernéticos garante o 

conhecimento dos mesmos. Efetivamente, o risco aqui pode ser o de este tipo de crença influenciar 

as atitudes e as estratégias de mediação parental. 

Não podemos nem devemos ignorar, que a utilização de tecnologias móveis com acesso 

à internet, como smartphones e tablets, promovem o desenvolvimento de competências de 

utilização de conteúdos digitais e de realização de tarefas colaborativas, vitais na sociedade atual 

que se caracteriza pela globalização e mediatização (Simões et al., 2014). É reconhecido que 
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colocar um foco apenas nas restrições deixa os pais sem suporte para encontrar novas 

oportunidades de aprendizagem (Blum-Ross & Livingstone, 2016). Por estas razões estes não 

devem ser entendidos como nefastos ao desenvolvimento, muito pelo contrário, devemos explorar 

o seu potencial para auxiliar no desenvolvimento.  

Entendemos, tal como os autores Lucas e Moreira (2017), que desenvolver as 

competências digitais, é transversal à aquisição de todas as competências-chave, e essencial  para  

uma  inclusão  social  satisfatória,  para  a  participação  cívica  ativa  e  consciente  na  sociedade  

e  na economia  e,  ainda,  para  o  crescimento  competitivo,  inteligente  e  sustentável  da  

sociedade  atual.  Deste modo, também, as competências e interesses digitais dos pais são 

importantes, pois os pais com habilidades digitais são mais propensos a confiar no uso da internet 

pelas crianças (Blum-Ross & Livingstone, 2016). 

Entendemos que, maioritariamente, os pais usam a internet apenas como uma 

ferramenta, e não como uma fonte de apoio no desempenho das suas responsabilidades 

parentais.  

Assim, de acordo com os objetivos porpostos entendemos que o uso da internet pelos pais 

é generalizado, mas este uso não é distribuído de forma iqualitária com a procura de apoio na 

tarefa da parentalidade, pois observamos no nosso estudo uma baixa frequência, e desigualdade 

no uso da internet como fonte de apoio à parentalidade. Contudo, não existem ainda estudos em 

Portugal que permitam comparar os resultados obtidos. 

Em suma, um maior uso da internet como fonte de apoio à parentalidade está associado 

a níveis mais elevados de educação, pelo que será de esperar que os progressos educativos 

venham a aumentar o grau de utilização e de sofisticação no seu uso (Livingstone & Leslie, 2009; 

Livingstone, Haddon, & Görzig, 2011).      

Seria plausível, de acordo com a revisão da literatura, esperar resultados estatisticamente 

mais expressivos no que respeita ao uso e acesso da internet por pais com diferentes caraterísticas 

sociodemográficas, contudo este facto pode dever-se à tendência positiva do uso cada vez mais 

generalizado da internet na nossa sociedade, sendo o acesso cada vez mais pautado pela 

universalidade e transversalidade e independente da demografia famíliar.  

Podemos assim concluir, que, se há pais que cada vez mais usam a internet, será 

importante perceber quais as razões que condicionam o comportamento parental na procura por 

apoio na rede online. Como avançamos na discussão, este comportamento menos ativo por parte 
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dos pais no uso da internet como fonte de apoio, poderá estar relacionado á falta de conteúdos 

apelativos, práticos, fidedignos e dirigidos especificamente à parentalidade.  

A maioria dos estudos encontrados para a revisão da literatura salienta o uso e os riscos 

da internet, nesta investigação exploramos como é que a internet é uma fonte de apoio à 

parentalidade,e concluímos que os pais recorrem mais à rede de apoio informal como fonte de 

apoio. Contudo, a internet sem substituir a rede de apoio informal e formal, pode ser um meio 

facilmente acessível a todos os pais. Existe, para tal, a necessidade de criar, programas parentais 

online, que auxiliem e promovam o desenvolvimento de competências digitais para aceder a 

informação educativa fidedigna. Para além da criação deste tipo de programas, poderá ser 

igualmente relevante a criação e munutenção de páginas web associadas a instituições de ensino 

superior, grupos de investigação, instituições de saúde, ou outras que visam o apoio e o 

atendimento a famílias com conteúdos relacionados com o exercício positivo da parentalidade e 

promoção do bem estar familiar.  

Este estudo, apresenta algumas limitações. Em primeiro lugar, esta é uma temática pouco 

estudada em Portugal, dificultando a pesquisa bibliográfica e tradução e adaptação do instrumento 

à população. Em segundo, a dificuldade na constituição da amostra devido, em parte, à baixa taxa 

de devolução dos questionários, em especial nos serviços de apoio à família, o que limitou a 

comparação da amostra, com e sem apoios sociais. Em terceiro lugar, destacamos a omissão dos 

apoios sociais recebidos por muitos dos inquiridos, talvez pela dificuldade em admitir a sua 

vulnareabilidade social. Por fim, não podemos deixar de referir a desejabilidade social, que pode 

ter influenciado as respostas.  

Para orientações futuras no âmbito de investigações ligadas a esta temática, entendemos 

que será essencial estudar as competências digitais dos pais (seguindo as diretrizes do Quadro 

Europeu de Referência para a Competência Digital - Lucas e Moreira, 2017), pois sabemos que a 

taxa de utilização da internet é elevada, mas não sabemos quais as competências ao nível da 

informação, comunicação, criação de conteúdo, segurança e resolução de problemas. Igualmente, 

entendemos que seria importante complementar a metodologia de questionário com entrevistas e 

observações diretas, para uma melhor compreensão da temática.   

Apesar do caráter pioneiro e exploratório do presente estudo, cremos que há um conjunto 

de implicações positivas do mesmo para futuros estudos. A primeira é a necessidade e a 

importância de situar o foco de estudo nos pais, de aprofundar o estudo sobre o seu conhecimento, 

as suas competências e os seus comportamentos parentais. A segunda, e não menos importante, 
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é a necessidade de desenhar programas e políticas de apoio à parentalidade positiva, atavés de 

metodologias mais acessíveis e atrativas, com potencialidades para em simultâneo promover a 

literacia digital e capacitar as famílias no seu papel educativo. 
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MODOS DE USO DA INTERNET COMO 

RECURSO EDUCATIVO E DE APOIO À 

FAMÍLIA 

 

 
 O presente inquérito realiza-se no âmbito de uma investigação colaborativa da Universidade de 

La Laguna (Espanha) e da Universidade do Minho (Portugal) e tem como objetivo saber em que 

medida os pais usam a internet à procura de ajuda sobre a educação dos filhos, e a importância 

dessa ajuda no conjunto dos seus apoios. Começamos por lhe pedir que nos descreva a sua 

família e o seu local de residência. Nas questões que se seguem pedimos ainda que nos conte 

qual é o uso que os pais e os filhos fazem da internet em casa.   

Agradecemos sinceramente a sua colaboração neste estudo e asseguramos que as suas respostas 

são confidenciais. Não há respostas corretas ou incorretas, pelo que agradecemos que responda 

com sinceridade. 

Poderão responder ao inquérito pais com filhos até aos 18 anos de idade.  

 

Obrigada pela sua colaboração! 

 

 
 

 

 

 

 

Código:___ ___ ___ ___ ___ ___  

     Exemplo: S M A F 8 9 

Data:     ___/___/____ 

Local: 

Entrevistador/a: 
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A. FAMÍLIA 
❖ Em primeiro lugar, abordaremos um pouco a sua família e como vivem, ou seja, como é o vosso ambiente familiar.  

Responsável 1  
(pessoa que responde ao questionário) 

A.1.1 Sexo:    1. Feminino    2. Masculino 

A.1.2 Idade: __________________ 

A.1.3 É natural de outro país?: __________ 

A.1.4 Qual o seu nível de escolaridade?: 

1. Sem escolaridade 
2. Ensino básico 
3. Ensino Secundário  
4. Formação profissional 
5. Licenciatura 
6. Mestrado/Doutoramento 

A.1.5 Ocupação: 

1. Desempregado/a 
2. Doméstica/o 
3. Reformado/a 
4. Empregado/a 
5. Outro: 
__________________________ 

A.1.6 Possui algum tipo de incapacidade? 
1. Não  
2. Sim  
(Especificar:______________) 

Responsável 2 
(a outra figura de referência) 

A.2.1 Sexo:    1. Feminino    2. Masculino 

A.2.2 Idade: __________________ 

A.2.3 É natural de outro país?:____________ 

A.2.4 Qual o seu nível de escolaridade?: 

1. Sem escolaridade 
2. Ensino básico 
3. Ensino Secundário  
4. Formação profissional 
5. Licenciatura 
6. Mestrado/Doutoramento 

A.2.5 Ocupação: 

1. Desempregado/a 
2. Doméstica/o 
3. Reformado/a 
4. Empregado/a 
5. Outro: 
______________________________ 

A.2.6 Possui algum tipo de incapacidade? 
1. Não  

2. Sim 
(Especificar:____________________) 

❖ Seguidamente serão feitas algumas perguntas mais gerais sobre a sua família: 
 

A.2 Qual o seu/vosso estado civil? (responsáveis 1 e 2) 

1. Solteiro/a        2. Separado/a        3. Divorciado/a        4. União de facto        5. Casado/a     

6. Outro:________ 

 

A.3 Vivem outras pessoas no seu/vosso domicílio familiar? (sem ter em conta os seus filhos/as) 

1. Não    2.  Sim  3. Avô  4. Avó  

5. Outros: ________________________ 

 

A.4 Qual o regime da sua residência?  

1. Própria         2. Alugada       3. Habitação Social     4. Outro: _____________________________ 

A.5 Já alguma vez contactou com os serviços de ação social para apoio à sua família? 

1. Não        2. Sim   (Especificar: _________________________________________________) 
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B. FILHOS/AS 
❖ Seguidamente fazemos algumas perguntas básicas sobre os seus filhos. 

 
B.0 Quantos filhos tem? ____  
(Se tem mais de dois, preencha o anexo antes de passar a C) 

FILHO/A 1 

B.1.1 É rapaz ou rapariga?:    1. Rapariga    2. Rapaz 

B.1.2 Data de nascimento: ____/____/_________ 

B.1.3 Estuda: 

1. Jardim de infância 
2. Ensino básico  
3. Ensino secundário  
4. Formação profisional 
5. Licenciatura 
6. Mestrado/doutoramento 
7. Não estuda 
8. Outro: __________________________ 

B.1.4 Possui algum tipo de incapacidade? 
1. Não  
2. Sim (Especificar:___________________) 

B.1.5 Tem alguma doença ou problema de saúde 
assinalável? 

1. Não  
2. Sim  (Especificar:___________________) 

B.1.6 Há alguma coisa que o preocupe especialmente sobre 
o seu filho/a? 

1. Não  
2. Sim  (Especificar:___________________) 

 

FILHO/A 2 

B.2.1 É rapaz ou rapariga?: 1. Rapariga    2. Rapaz 

B.2.2 Data de nascimento:____/____/____ 

B.2.3 Estuda:  

1. Jardim de infância 
2. Ensino básico  
3. Ensino secundário  
4. Formação profisional 
5. Licenciatura 
6. Mestrado/doutoramento 
7. Não estuda 
8. Outro: _________________________ 

B.2.4 Possui algum tipo de incapacidade? 
1. Não  
2. Sim (Especificar:__________________) 

B.2.5 Tem alguma doença ou problema de saúde 
assinalável? 

1. Não  
2. Sim (Especificar:__________________) 

B.2.6 Há alguma coisa que o preocupe especialmente 
sobre o seu filho/a? 

1. Não  
2. Sim (Especificar:___________________) 

 

C. Vizinhança  
❖ Agora, vou preguntar-lhe sobre a vizinhança/meio em que vive 

 
C.1 Qual o aspeto dos espaços públicos da vizinhança? 
 
 
 

Espaços 
públicos 

Nada Algo Bastante Muito 

C.1.1. Amplos 
(sitio para 
passear, etc.) 

    

C.1.2. Estão 
limpos 

    

C.1.3. Estão em 
bom estado 

    

C.1.4. São 
seguros 

    

 
C.2 Como está a zona servida de serviços básicos 
(serviços de saúde, escolas, espaços desportivos)?  
 

Serviços 
básicos 

Nada Algo Bastante Muito 

C.2.1. Estão 
perto 

    

C.2.2. São de 
qualidade 

    

C.2.3. 
Dispõem de 
lugares 
suficientes 
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D. USO DA INTERNET POR PARTE DOS PAIS 
❖ Para continuar, perguntamos-lhe que tipo de uso faz você e o seu cônjuge da internet 

D.1 TIPO DE USO (como, onde, quando…) 

D.1.0: Você ou o seu cônjuge utilizam a internet?   

1. Sim, ambos   2. Sim, só eu  (T1)   3. Sim, só o meu cônjuge (T2)   4. Não 

Sobre você (T1) //Marcar se responde pelo seu cônjuge (     ) 

D.1.1 Como se liga à internet? (marcar aqueles que usa): 

1. Computador fixo      2. Portátil       3. Smartphone      4. Tablet      5. Outros:_________ 
 
D.1.2 Há quanto tempo usa a internet? (anos) _____________ 

D.1.3 Quanto tempo está ligado à internet?: 

1. Menos de 30 min.      2.   Entre 30 e 45 min.      3. 1 hora aprox.       4. Entre 1 e 2 h.        5. Mais de 2 h. 
 
D.1.4 Com que frequência se liga à internet? 
1. Uma ou duas vezes por mês      2. Três ou quatro vezes por mês      3. Uma ou duas vezes por semana      4. Três 
ou quatro vezes por semana        5. Diariamente     

D.2 ATIVIDADES GERAIS (que tipo de coisas faz na internet?) 

Qual a frequência com que realiza as seguintes tarefas na internet?  
 Nunca Raras 

vezes 

De vez em 

quando 

Frequentemente Diariamente  

D.2.1 Entrar numa Rede Social (Facebook, Twitter…)      

D.2.2 Usar o email      

D.2.3 Ler jornais digitais      

D.2.4 Procurar receitas de culinária      

D.2.5 Comprar bilhetes de cinema, concertos,…      

D.2.6 Descarregar aplicações      

D.2.7 Procurar emprego      

D.2.8 Conhecer gente pela Internet       

D.2.9 Comprar bilhetes de avião      

D.2.10 Reservar hotéis      

D.2.11 Movimentar a sua conta bancária online       

D.2.12 Tratar de assuntos fiscais      

D.2.13 Pedir receitas, opiniões médicas, marcar 

consultas,…  

     

D.2.14 Procurar informação ou respostas para 

resolver dúvidas ou perguntas 
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D.3 ATIVIDADES EDUCATIVAS (usa a internet como recurso educativo) 

Todos precisamos de ajuda para resolver problemas, ter conselhos, ter mais informação, partilhar opiniões. Onde 
encontra essa ajuda? Assinale com x a(s) resposta(s). 

Exemplo: Quando precisa de informação sobre receitas de culinária, pergunta aos seus amigos através das redes sociais, aos seus colegas de 
trabalho cara-a-cara e também consulta páginas web/sites especializados. 
 

  Círculo pessoal Profissionais Como ? 

D.3.1 Quando tem alguma 
dúvida sobre “como 
cuidar” (alimentação, 
higiene , etc.) do seu 
filho/a, pede informação 
a: 

Pais ou sogros   Professores  Cara a cara  
Cônjuge  Médicos  Redes sociais (facebook, …)  
Ex-cônjuge  Assistentes Social  Email   
Irmãos ou cunhados  Enfermeiro   Skype  
Amigos  Psicólogos   Chamada telefónica   
Colegas  Outros:_________

_ 
 Fóruns para pais   

Vizinhos    Sites/portais na internet   
Outros:__________
_ 

   Programas de pais na  
internet 

 

D.3.2 Quando tem 
qualquer dúvida acerca da 
educação do seu filho/a 
(disciplina, regras, normas, 
etc.) dirige-se a: 
 

Pais ou sogros  Professores  Cara a cara  
Cônjuge  Médicos  Redes sociais (facebook, …)  
Ex-cônjuge  Assistentes sociais  Email  
Irmãos ou cunhados  Enfermeiros  Skype  
Amigos  Psicólogos  Chamada telefónica   
Colegas  Outros:_________

_ 
 Fóruns para pais  

Vizinhos    Sites/portal na internet   
Outros: 
__________ 

   Programas de pais na 
internet 

 

 D.3.3 Quando necessita 
de informação para as 
tarefas escolares do seu 
filho/a dirige-se a:  
 

Pais ou sogros  Professores  Cara a cara  

Cônjuge  Médicos  Redes Sociais (facebook, …)  
Ex-cônjuge  Assistentes Sociais  Email  
Irmãos ou cunhados  Enfermeiros  Skype  
Amigos  Psicólogos  Chamada telefónica  
Colegas  Outros:_________  Fóruns para  pais  
Vizinhos    Sites/portal na internet   
Outros: 
__________ 

   Programas de pais na 
internet 

 

D.3.4 Quando necessita de 
informação para preparar 
atividades em família 
(visitas em família, férias, 
jogos, etc.) dirige-se a:  
 
 
 
 
 

Pais ou sogros  Professores  Cara a cara  
Cônjuge  Médicos  Redes Sociais (facebook, …)  
Ex-cônjuge  Assistentes Sociais  Email  
Irmãos ou cunhados  Enfermeiros  Skype  
Amigos  Psicólogos  Chamada telefónica  
Colegas  Outros:_________  Fóruns para  pais  

Vizinhos    Sites/portal na internet   
Outros: 
__________ 

   Programas de pais na 
internet 
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D.3.5 Quando necessita de 

informação sobre saúde 

infantil ou familiar, obtém-

na através de: 

 

Pais ou sogros  Professores  Cara a cara  
Cônjuge  Médicos  Redes Sociais (facebook, …)  
Ex-cônjuge  Assistentes Sociais  Email  
Irmãos ou cunhados  Enfermeiros  Skype  
Amigos  Psicólogos  Chamada telefónica  
Colegas  Outros:_________

_ 
 Fóruns para  pais  

Vizinhos    Sites/portal na internet   
Outros: 
__________ 

   Programas de pais na 
internet 

 

  
 

D.3.6 Quando tem algum 

problema pessoal, pede 

apoio: 

Pais ou sogros  Professores  Cara a cara  
Cônjuge  Médicos  Redes Sociais (facebook, …)  
Ex-cônjuge  Assistentes Sociais  Email  
Irmãos ou cunhados  Enfermeiros  Skype  
Amigos  Psicólogos  Chamada telefónica  
Colegas  Outros:_________

_ 
 Fóruns para  pais  

Vizinhos    Sites/portal na internet   
Outros: 
__________ 

   Programas de pais na 
internet 

 

D.3.7 Quando tem algum 

problema com os seus 

filhos, pede ajuda: 

Pais ou sogros  Professores  Cara a cara  
Cônjuge  Médicos  Redes Sociais (facebook, …)  
Ex-cônjuge  Assistentes Sociais  Email  
Irmãos ou cunhados  Enfermeiros  Skype  
Amigos  Psicólogos  Chamada telefónica  
Colegas  Outros:_________  Fóruns para  pais  
Vizinhos    Sites/portal na internet   
Outros: 
__________ 

   Programas de pais na 
internet 

 

D.3.8 Quando tem algum 

problema com o seu 

cônjuge, pede apoio: 

Pais ou sogros  Professores  Cara a cara  
Cônjuge  Médicos  Redes Sociais (facebook, …)  
Ex-cônjuge  Assistentes Sociais  Email  
Irmãos ou cunhados  Enfermeiros  Skype  
Amigos  Psicólogos  Chamada telefónica  
Colegas  Outros:_________

_ 
 Fóruns para  pais  

Vizinhos    Sites/portal na internet   
Outros: 
__________ 

   Programas de pais na 
internet 
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E. REGRAS DO USO DA INTERNET NA FAMÍLIA 
❖ Falamos agora sobre como os seus filhos utilizam a internet. 

 
E. Algum dos seus filhos utiliza internet?   1. Sim      2. Não 
 
Se a resposta é “NÃO”, o inquérito termina aqui.  
 
Se a resposta é “SIM” continue a responder. Se vários filhos utilizam a internet, responda tendo em conta a 
estratégia que usa com os diversos filhos, com o filho mais velho ou com aquele que faz mais uso da internet.  
 
 
E.1 Com que frequência o seu filho costuma ligar-se à internet? 
1. Pelo menos uma vez por mês    2. De 2 a 4 vezes por mês    3. Pelo menos uma vez por semana 

4. De 2 a 4 vezes por semana       5. Diariamente     6. Não sei 

 
E.2 Quanto tempo costuma estar ligado à internet? 
1. Menos de 30 min.     2. De 30 a 45 min.    3. 1 hora aprox.    4. Entre 1 e 2 h.     5. Mais de 2 h    6. Não sei 
 

E.3 O que faz o seu filho/a na internet? 
 
 Sim Não Não sei 

E.3.1 Trabalhos escolares    

E.3.2 Ver vídeos    

E.3.3 Ver  TV na Internet, séries, filmes, etc.    

E.3.4 Procurar  informação geral    

E.3.5 Fazer download de músicas ou filmes    

E.3.6 Ler notícias    

E.3.7 Jogos online    

E.3.8 Enviar emails     

E.3.9 Redes sociais  (Facebook, whatsapp, Instagram, snapchat)    

E.3.10 Chats    

E.3.11 Messenger    

E.3.12 Mundos virtuais, criação de avatares    

E.3.13 Uso da webcam    
E.3.14 Participar em blogs    

 
E.4 Na companhia de quem é que o seu filho/a utiliza o computador? 
1. Sozinho     2. Com irmãos     3. Com a mãe (T1)     4. Com o pai (T2)     5. Com os amigos      
6. Com outros:____________   7. Não sei 
 
 
E.5 Como se liga à internet? 
1. Computador fixo      2. Portátil       3. Smartphone      4. Tablet      5. Consola de jogos 
 6. Outros:________________      7. Não sei 
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E.6 Assinale com que frequência as seguintes pessoas decidem o que o seu filho/a pode ver na Internet: 
 

 Nunca Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Quase 
sempre 

Sempre 

E.6.1 Filho/a      

E.6.2 A mãe (T1)      

E.6.3 O pai (T2)      

E.6.4 Os amigos      

E.6.5 Professores      

E.6.6 Outros: (especificar)__________________      
 

E.7 Assinale qual o seu grau de preocupação acerca do uso da internet que o seu filho/a faz: 
 

 Nada Pouco Algo Bastante Muito 

E.7.1 Não ter informação como proteger o meu filho/a nos sites 

a que ele tem acesso 

     

E.7.2 Que pessoas desconhecidas possam ter acesso a 

informação sobre o meu filho/a  

     

E.7.3 Que o meu filho/a se sinta assediado por pessoas que 

conhece pela internet 

     

E.7.4 Que o meu filho/a seja assediado por desconhecidos na 

Internet 

     

E.7.5 Que o meu filho/a se torne viciado na Internet      

E.7.6 Descobrir que o meu filho/a teve acesso a conteúdos 

inapropriados à sua idade e não me disse 

     

 

E.8 Por isso, com o meu filho/a tenho regras para o uso da internet … 
  

 Nunca Raras 

vezes 

Em 

ocasiões 

Com 

frequência 

Sempre 

E.8.1 Estou perto dele/a quando está ligado à internet.      

E.8.2 Vigio quando o meu filho está ligado à Internet.      

E.8.3 Depois de ele desligar, controlo o que o meu filho/a viu 

na Internet 

     

E.8.4 Uso um programa especial para bloquear determinados 

sites da internet  

     

E.8.5 Interrompo a ligação do meu filho/a quando visita um 

site menos adequado à sua idade 

     

E.8.6 Desligo a internet quando se está a comportar mal      

E.8.7 Só permito que o meu filho/a se ligue à internet em dias      
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e horas específicas (por exemplo, só às quartas-feiras à tarde). 

E.8.8 Limito o tempo que o meu filho/a está na internet (por 

exemplo, só uma hora por dia). 

     

E.8.9 Limito o que o meu filho/a pode fazer na internet (por 

exemplo, não pode usar nenhuma webcam). 

     

E.8.10 Limito o tipo de sites que o meu filho/a pode visitar.      

E.8.11 Só autorizo que o meu filho/a comunique na internet 

com pessoas que já conheça pessoalmente. 

     

E.8.12 Defino as regras para usar a internet juntamente com o 

meu filho/a. 

     

E.8.13 Explico as regras de Internet ao meu filho/a.      

E.8.14 Converso com o meu filho/a acerca do que viu ou o que 

pode ver na Internet 

     

E.8.15 Falo com o meu filho/a sobre o que costuma fazer na 

Internet 

     

E.8.16 Falo com o meu filho/a acerca das pessoas que conhece 

através da Internet 

     

E.8.17 Falo com o meu filho/a acerca das coisas boas que tem 

a internet (pesquisa de informação, jogos, ligar-se com os 

amigos,…). 

     

E.8.18 Falo com o meu filho/a sobre os perigos relacionados 

com a Internet (pagamentos, viciação em jogos, vírus 

informáticos, violação de privacidade,…). 

     

E.8.19 Ouço o que o meu filho/a me diz acerca  do que viu na 

Internet 

     

E.8.20 O meu filho/a faz-me perguntas quando não se 

consegue ligar à Internet 

     

E.8.21 O meu filho/a faz-me perguntas se vê na Internet coisas 

que o surpreendem. 

     

E.8.22 O meu filho/a faz-me perguntas quando não entende 

coisas na Internet (palavras difíceis, línguas estrangeiras, 

passos complicados,…). 

     

E.8.23 Sento-me com o meu filho/a para ligar à Internet      

E.8.24 Mostro ao meu filho/a como usar a Internet de forma 

segura  

     

E.8.25 Mostro ao meu filho/a sites para crianças (bibliotecas, 

canções, sites escolares, ...). 

     

 

Terminámos, MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO!  
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B. FILHOS/AS (ANEXO) 
❖ Em continuação fazemos algumas perguntas básicas sobre os seus filhos. 

FILHO/A __ 

B._.1 É rapaz ou rapariga?:    1. Rapariga    2. Rapaz 

B._.2 Data de nascimento: ____/____/_________ 

B._.3 Estuda: 

1. Jardim de infância 
2. Ensino básico  
3. Ensino secundário  
4. Formação profisional 
5. Licenciatura 
6. Mestrado/doutoramento 
7. Não estuda 
8. Outro: __________________________ 

B._.4 Possui algum tipo de incapacidade? 
1. Não  
2. Sim (Especificar:___________________) 

B._.5 Tem alguma doença ou problema de saúde 
assinalável? 

1. Não  
2. Sim  (Especificar:___________________) 

B._.6 Há alguma coisa que o preocupe especialmente 
sobre o seu filho/a? 

1. Não  
2. Sim  (Especificar:___________________) 

 

FILHO/A __ 

B._.1 É rapaz ou rapariga?: 1. Rapariga    2. 
Rapaz 

B._.2 Data de nascimento:____/____/____ 

B._.3 Estuda:  

1. Jardim de infância 
2. Ensino básico  
3. Ensino secundário  
4. Formação profisional 
5. Licenciatura 
6. Mestrado/doutoramento 
7. Não estuda 
8. Outro: _____________________ 

  

B._.4 Possui algum tipo de incapacidade? 
1. Não  
2. Sim (Especificar:__________________) 

B._.5 Tem alguma doença ou problema de saúde 
assinalável? 

1. Não  
2. Sim (Especificar:__________________) 

B._.6 Há alguma coisa que o preocupe 
especialmente sobre o seu filho/a? 

1. Não  
2. Sim 

(Especificar:___________________) 
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