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Resumo 
 

Vários estudos sobre a relação entre as crianças e as notícias têm documentado a 
importância destes assuntos para a sua vida e a sua socialização, mostrando que a atualidade 
está presente no quotidiano dos mais novos, ainda que estes demonstrem pouco ou nenhum 
interesse por estes assuntos (Alon-Tirosh & Lemish, 2014; Delorme, 2013; Molen & Konijn, 2007). 
No contexto português, são ainda escassas as pesquisas desenvolvidas sobre esta problemática, 
pelo que desenvolvemos este estudo com o propósito de compreender e debater sobre as formas 
de acesso e de consumo de notícias pelas crianças, e sobre como estes assuntos as ajudam a 
conhecer o mundo global e o mundo imediato, próximo do contexto em que estão inseridas. Esta 
pesquisa coloca, assim, a tónica no lado dos públicos, concretamente nos seus interesses e 
motivações para o consumo de atualidade, e nos sentidos que constroem sobre esses temas.  

Metodologicamente, esta investigação envolveu, numa primeira fase, a aplicação de 
inquéritos por questionário a uma amostra de 690 crianças (entre os 8 e os 12 anos de idade) a 
frequentar o 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico (no ano letivo 2013/2014) das escolas do 
concelho de Paredes, situado no norte do país. Numa segunda fase, optou-se pela realização de 
seis grupos de foco com uma amostra de 42 crianças selecionada a partir dos participantes no 
inquérito por questionário. Procurou-se dar voz às crianças, tal como é defendido na Convenção 
sobre os Direitos da Criança (ONU), considerando as suas opiniões e pontos de vista sobre 
questões que a todos os cidadãos dizem respeito.  

Os resultados mostram que a natureza do envolvimento dos públicos mais novos com as 
notícias é contextualizada em função de variáveis sociodemográficas, do background familiar e do 
tipo de mediação que aí se pratica, dos interesses e experiências pessoais, e das formas de 
exposição mediática das notícias. É de salientar que as crianças contactam habitualmente com a 
atualidade juntamente com os membros da família, embora não demonstrem muito interesse em 
seguir estes assuntos, uma vez que consideram que estes são feitos “à medida dos adultos”. 
Apesar disso, estes públicos envolvem-se e emocionam-se com as notícias e criam sentidos sobre 
a informação e o mundo. Os resultados evidenciam que a informação noticiosa é vista como 
referência para conhecer esse mesmo mundo, embora as crianças inquiridas mostrem o desejo 
de contactar com notícias mais adequadas aos seus interesses e às suas capacidades de 
entendimento. Observa-se, também, que a família é uma das variáveis mais influentes no acesso 
e no consumo de notícias, e que a escola, em geral, não assume um papel ativo na discussão 
sobre estes assuntos. De salientar, ainda, o facto de os dados mostrarem que o diálogo com os 
adultos sobre a atualidade impulsiona o gosto pela informação e pelo mundo e ajuda os mais 
jovens a compreender os temas mais “sérios” da sociedade, por um lado, e a gerir o impacto e 
as preocupações que se criam quando contactam com certos assuntos, por outro. 

Do ponto de vista da literacia mediática, estas questões são salientes, na medida em que 
reclamam pela implementação de estratégias – em contexto formal e informal -  com vista a que 
as crianças desenvolvam competências que lhes permitam interpretar os significados e lidar com 
as emoções que decorrem da exposição a certas notícias e, ao mesmo tempo, começar a 
desenvolver uma postura crítica e esclarecida face aos modos de olhar o mundo propostos pelos 
media. 
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