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Condutas lá há muitas crianças de 5 anos a usar telefones móveis. A partir dos 13, praticamente todos os têm 

Telemóvel aos 
10 anos é comu 
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Sandra e Conceição deram telemóveis aos filhos por uma questão de segurança 

Inimigos são os 
estranhos e compras 

 

Durante a adolescência, Ti- 
to Morais aconselha aos 
pais supervisão e informa- 
ção sobre os riscos, não só 
por causa do contacto com 
desconhecidos, mas tam- 
bém devido às compras e 
subscrições enganosas. 

chamadas diárias 
feitas, em média, pelos adolescentes, 
que gastam mais de meia hora por dia 
para falar ao telemóvel. Mensalmente, 
os custos rondam nove euros. Ao longo 
do tempo diminuiu a preocupação com 
as radiações eletromagnéticas. 

 

 

   

Dina Margato 
dina.margato@jn.pt  

Que idade tinhas quando te deram 
o primeiro telemóvel? Segundo um 
estudo do Instituto Superior Técni-
co, de Lisboa, a média de idade em 
Portugal está nos 10,4 anos e não tem 
sofrido alterações significativas. O 
fenómeno começa mesmo a ser vis-
to com normalidade pelos especia-
listas. A descer está, isso sim, o re-
curso aos sms. Mas ai a responsável 
já é a Internet. que está em 85% dos 
dispositivos dos mais novos, com to-
das as aplicações associadas. 

Desenvolvido por uma equipa de 
engenheiros do IST, o estudo verifi-
cou que 65% dos alunos obtiveram 
telefone móvel entre os 10 e 12 anos. 
mas também há quem o ganhe an- 

tes disso: aos cinco ou menos. Foi o 
caso de 50 dos 7820 inquiridos nos 
últimos quatro anos (0,6%). 

No mesmo período, 172 crianças 
tiveram o seu primeiro telemóvel 
aos seis anos, 233 aos sete anos, 557 
aos oito anos e 852 aos nove, con-
centrando-se o maior número 
(2448) aos 10 anos, refere Daniel 
Sebastião, do projeto FAQtos. "A 
partir dos 13 anos, a sua presença é 
praticamente regra". 

Não ter telemóvel passou a ser 
coisa rara. Foram ouvidos quase 
oito mil alunos de escolas secun-
dárias doNorte ao Sul do pais, com 
maior representação de institui-
ções da zona de Lisboa. E só 32 não 
possuíam telemóvel. Daniel Se-
bastião sublinha que, do que foi 
possível apurar, "não há diferen- 

ças acentuadas entre regiões". 
Em 2010, o engenheiro achou 

precoce o uso do telemóvel aos 10 
anos e por isso foi observar o que 
se passava à sua volta. Falando com 
pais e reparando no comportamen-
to dos miúdos, rapidamente as dú-
vidas se desfizeram. 

Tito Morais, coordenador do 
projeto "Miúdos Seguros na Net", 
diz que a idade média calculada 
"bate certo com a perceção empí-
rica. Provavelmente, até estará a 

Adolescentes 
enviam, em média, 
81 mensagens 
escritas por dia 

baixar". Ambos destacam uma ou-
tra nota do estudo, nomeadamen-
te o facto de a grande maioria dos 
adolescentes começar por ter in-
ternet no tarifário. Em 2010, apenas 
acontecia em 35% dOs equipamen-
tos; em 2014/2015 quase se univer-
salizou (85%). 

Tito Morais justifica o uso do te-
lemóvel aos 10 anos por coincidir 
com a fase da mudança de escola -
fica para trás a primária, que era 
perto de casa - e com a fase em que 
se multiplicam horários e ativida-
des. "Antes dos 10 anos, já me pa-
rece cedo para ter telemóvel". O 
que sucede "é que, hoje em dia, o 
telemóvel não é só um telemóvel, é 
um dispositivo de jogos, uma câ-
mara fotográfica, uma câmara de 
filmar. É muito atraente". 

O professor universitário José 
Luis Fernandes, da Faculdade de 
Psicologia do Porto, não diaboliza 
o uso do telemóvel. "As tecnolo-
gias não são boas nem más, de-
pende da utilização que se lhes 
dá". Se em vez de conversarem à 
mesa estão a mandar mensagens, 
haverá um mau uso, mas "isso tan-
to vale para os filhos como para os 
pais. Os adultos esquecem-se que 
as crianças aprendem com o 
exemplo". 

Tito Morais lembra que, "se os fi-
lhos não vão buscar os modelos aos 
pais, vão buscá-los às Kim Karda-
shian que andam por aí". 

Em mensagens escritas, o balan-
ço aponta 81 enviadas em média 
por dia durante o último ano, equa-
cionando-se o emergir de um novo 
modelo de comunicação. "Houve 
uma reconfiguração das formas de 
relacionamento. Não tem de signi-
ficar menos relacionamento físi-
cos, também pode incentivá-los". 
declara José Luís Fernandes. "Para 
os adolescentes, é normal falarem 
dessa forma. Seria fazer futurolo-
gia estar já a condená-la". 

A quantidade de sms enviadas 
baixou no último ano. Na leitura do 
investigador Daniel Sebastião, será 
"provavelmente devido ao crescen-
do de aplicações - Viber e 
Whatsapp - que as permitem de 
forma completamente gratuita". • 

As mães "Sentimo 
► "Fogo! Quase todos os meus co-
legas têm telemóvel e eu ainda 
não", lamenta-se Guilherme Pin-
to. 10 anos, à saída da Escola Bási-
ca e Secundária de Carrazeda de 
Ansiães, onde frequenta o quinto 
ano. "Ainda vou ter de esperar até 
ao Natal!" A cara de enfado há de 
mudar de ar quando o tiver no sa-
patinho, que os pais já lho prome-
teram. 

É dos poucos que não o recebe-
ram na passagem do quarto para o 
quinto ano, como aconteceu com 
os colegas Lara Gomes e Miguel 
Cancela. lá Rui Gaspar Moreira tem 
telemóvel vai para dois anos. Rece-
beu-o no Natal "porque o mere-
ceu", mas a mãe, Conceição Lima, 
não o deixou levá-lo logo para a es-
cola. "E atualmente só o faz quan-
do os pais têm de se ausentar, para 
que possa ligar quando acabam as 
aulas", acrescenta, sentindo o filho 

nos mais seguras" "mais seguro" por poder estar con-
tactável. 

Calhou ontem haver magusto na 
escola, no qual Lara não quis demo-
rar-se. Pegou no telemóvel e telefo-
nou à mãe, Suzi Gomes, para ir bus-
cá-la. "De cada vez que é preciso, 
ela liga-me, ou ao pai, ou mesmo à 
avô", adianta a progenitora. que não 
acha que seja cedo para dar telemó-
veis às crianças. "Como mudaram 
de escola, é mais seguro tê-los sem-
pre contactáveis", salienta. 

Também serve para castigo 
E há sempre quem perca a noção do 
tempo no trabalho. como é o caso 
de Sandra Raimundo. Ora, desde 
que o Miguel tem telemóvel não há 
problemas. "Se eu me atraso, ele 
liga logo para o ir, buscar". Por outro 
lado, é sempre um objeto que "dá 
muito jeito na hora de aplicar um 
castigo quando se porta mal". 

Parcos em palavras, os miúdos 
coincidem nas respostas: "Queria 
muito ter um telemóvel. Serve para 
fazer chamadas. mas sobretudo 
para jogar". EDUARDO PINTO 
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Telemóveis aos 10 anos, mas cada vez menos SMS ps 


