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resumo 

 

 

A globalização, proliferação dos média e a predominância da língua Inglesa no 
mundo permitem mergulhar numa viagem virtual e instantânea a diversas 
culturas, e com particular incidência na cultura Americana, o que 
necessariamente exporá os jovens a imagens e representações desta cultura. 
O presente estudo pretende olhar para este fenómeno através de um estudo 
aos jovens Portugueses. Tem como objectivos aferir as representações da 
cultura americana entre os jovens Portugueses e o modo como esta cultura é 
entendida pelos jovens, assim como o seu impacto no estilo de vida dos 
jovens. E as conclusões foram de que os jovens estão subjugados pelas novas 
tecnologias e escolhem maioritariamente entretenimento e informação em 
fontes com base na cultura Americana, que é conotada com o progresso e a 
modernidade. O estilo de vida dos jovens Portugueses sofre o impacto deste 
fenómeno quase hegemónico enraizando na sua identidade laivos de 
americanização.   
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abstract 

 

Globalization, the proliferation of the media and the predominance of the 
English language permit a virtual and instantaneous journey into real cultures, 
and particularly into the American culture, and this will necessarily expose 
teenagers to images and representations of that culture. This dissertation 
presents a study of Portuguese teenagers which is centred on these issues. 
The study aims to assess the representations of American popular culture 
among Portuguese teenagers as well as its impact on their lifestyle. And it 
concludes that, on the one hand teenagers are subjugated by media 
technology and on the other hand that they choose to be exposed to 
entertaining and information mainly of only one origin:  American culture, which 
they understand to be connected to progress and modernity. The lifestyle of 
Portuguese teenagers suffers the impact of this almost hegemonic 
phenomenon with Americanization becoming part of their identity.  
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ntroduction 

 

The global era we are living in raises great expectations from people and therefore 

from society. We believe that higher education and literacy with computers, and other 

forms of technology are keys to success for all individuals, families, and even 

nations. People who are illiterate in technologies suffer discrimination and are left behind 

in today‟s globalized world. Phenomena such as the technology gap, the information gap 

and the knowledge gap are well known in a society that seems to be stuck in time. This is 

the reason for proclaiming the virtues of technologies and forcing people to understand 

that they cannot miss the opportunity to become rapidly acquainted with technologies in 

order to overcome these gaps. 

One thing is for certain: teenagers are the first to adhere to technologies and to adapt 

more easily to this kind of world, which is undergoing constant and permanent change and 

renovation. Therefore they seem to be natural targets for the instruments and means that 

will achieve the objectives of an „information society‟.   

Many of us would confirm that the media play a central role for today‟s adolescents and 

that clearly attention to the role of the media in their lives is not new. Nevertheless, having 

fast and easy access to the media through the mass acquisition of computers with 

wireless connections, Portuguese teenagers are now even more important targets of the 

technological market since they represent niche audiences for television, movies, video 

games and the content of the World Wide Web.  

 

There is also public perception that substantial changes in the media environment are 

occurring at a very rapid pace and that it plays a relevant role in teenagers‟ lives which is 

both growing and evolving. Thus it is impossible to know exactly what teenagers are doing 

in this virtual world or what images they are exposed to. Although we have an idea that 

these images are of various kinds and come from different places, in a mix of cross-

cultural identities, it is possible that, given that the media is dominated by American 

popular culture, this diversity of cultures we think teenagers are exposed to is only 

apparent, and they may only be accessing one sort of different culture and language.  

 

 

 

 

 

I 
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To identify and analyze the representations of American popular culture among 

Portuguese teenagers and the way this culture is understood by these teenagers are the 

main objectives of this study. The pursuit of these objectives is achieved through the 

raising of three specific questions:  

 

1- Which representations of American culture do Portuguese teenagers have 

and what is their origin?   

2- What is the influence these representations have on the understanding and 

construction of an image of the United States of America by teenagers? 

3- What is the impact of Americanization on the lifestyle of Portuguese 

teenagers? 

This dissertation presents the results of a study into the habits and ideas of a group of 

Portuguese teenagers regarding their use of the media and technologies, which was 

designed to find answers to these questions. The dissertation is organized into five 

chapters as described below.  

Chapter one – Globalization, culture and language – presents a theoretical reflection on 

the „information society‟ of the 21st century, the exposure of individuals to technologies 

and the construction of reality through media representations.  

Chapter two – Genesis of the study – contextualizes the study and the sample of 

respondents‟ involved in it, and outlines the methodology used. After presenting the 

geographical origin and social characteristics of the teenagers, it then explains the use of 

the research instruments, the procedure for each of them as well as the description of the 

survey, focus group interviews, debates, and reflections. 

Chapter three – Data analysis – congregates four sections: an initial section that 

corresponds to the analysis of the quantitative data and three more sections which deal 

with the qualitative data. Section one analyzes the survey results referring to the personal 

characteristics of the sample, access to the media; use of the Internet; TV programmes 

and TV channels; video games and genres; frequency and time spent on the media; 

parental control of the media usage; addiction to the media. Section two analyzes the 

focus group interviews with the description and analysis of the personal characteristics of 

the sample; the definition of the teenagers‟ generation and parental control of media 

usage, analysis of the time teenagers spend on the media, the teenagers‟ use of the 

Internet, video games and television viewing. This section ends by analyzing the 

popularity of video games and American TV series, and referring to the influence of 

American culture and media images on teenagers. Section three corresponds to the 

analysis of a debate on the prohibition of the use of the Internet by young teenagers. 

Section four is dedicated to the analysis of the teenagers‟ written reflections on the 

definition of their generation and the use of video games, Internet and television viewing.  
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Chapter four – Discussion – is given to discussing the findings of the study concerning the 

fulfillment of its objectives and answering to the research questions.   

The main argument of the Conclusion is the presentation of links between the reflections 

of theories and the findings on American popular culture and the lifestyle of Portuguese 

teenagers. 

This study hopes to contribute to a better understanding of this generation of teenagers 

that lives in this global era at the beginning of the 21st century surrounded by a diversity of 

cultures from both real and virtual worlds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



American popular culture and the lifestyle of Portuguese teenagers 

 

 

 
 

Author: Isabel Cristina de Oliveira Gomes 
4 

Chapter 1 

lobalization, culture and language  

  

Through the proliferation of communication and information technologies, 

globalization has brought new meanings to society‟s understanding of the 

concepts of nationhood, citizenship and culture. Nowadays individuals may claim they are 

world citizens, feeling that they belong to a multicultural world where everyone is different 

and similar, and where frontiers between nations in many parts of the world, including 

Europe, no longer constitute fixed barriers to the flow of people, ideas, information or 

language. 

As one of the key ideas of this study is that global media has brought challenges to 

national understandings of culture and language, it is important to come to grips with what 

is meant by “culture”. In Media Performance – Mass Communication and Public Interest, 

McQuail (1995) discusses the notion of culture and its importance in any society. He 

writes: 

„ Culture is the most fundamental attribute of any society or community, 

defined as a bounded set of individuals, sharing the same place and 

having a common history and sense of identity. Culture always involves 

sets of selection criteria (prescriptions and rules for their application) 

and is itself fundamentally and inescapably normative.‟ (p.276)   

The notion of culture, however, seems to be broadening due to the evolution of societal 

relationships and global interconnections, becoming more complex and more plural than it 

used to be. History shows us how „cultural nationalism privileges the cultural community 

as the essence of a nation.‟ (Kosaku Yoshino, 1992), but the advent of new media poses 

new challenges for such cultural communities in post-modern societies. I believe media 

technologies which permit individuals to access virtual worlds and virtual communities will 

open the way for virtual nations set in virtual spaces and virtual times. Due to this 

phenomenon, it seems that language, as integral and vital to the nation‟s culture, has to 

be nourished and preserved as “language is a resource for the social construction and 

deconstruction of culture” and, in a globalized world, language and culture intersect. Given 

the predominance of English in the new media and technologies, as in many other areas 

of contemporary social life in Portugal, as elsewhere, including the education system, it is 

important to question what cultural consequences there are of this situation. Does, as Lull 

suggests, “the global ascent of a language signify the global ascent of a culture” (Lull, 

2000)? Nowadays I believe that language can be considered an „invisible national 

boundary‟ (Castells, 2001) in which the past and present of a people are interlinked and 

passed from generation to generation. It is from this perspective that I wish to study the 

impact of the new media, essentially delivered through English and emerging from the 

world of American popular culture, on a group of regular Portuguese teenagers.  

G 
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In fact, at the heart of theories and ideas about culture and the media is the question of 

the relationship between one on the other. We cannot deny the power of media 

technologies to encourage or discourage certain behaviours and attitudes, and we are all 

aware of the important role the media can play in society, especially if the targets are 

children and teenagers who are sensitive and vulnerable. Therefore, the analysis of the 

lifestyle of teenagers in this study takes into account that “culture as a relatively long-term 

totality has given way in many respects to short-term lifestyles fueled by hedonism of 

commercial media. Culture in many parts of the world has become less collective, more 

individualistic, less related to group identities, more related to personalized styles” (Lull, 

2000).  

Generally there are expectations that media technologies help create a more informed 

society and help equalize educational chances for all. Therefore it is expected that an 

informed society will be a more proactive and a more socially responsible one. But this 

idealistic task that society wants to attribute to the media is not a reality at all. Audience 

choice and competition are the masters media have to feed and obey and every 

potentially profitable market niche is seen as an opportunity for exploitation.  

 

On the other hand, concepts of freedom and equality in accessing information are 

subjacent to the use society makes of the media. Families and ultimately individuals are 

the legislators and the ones that can make their own regulations concerning access to that 

information through a variety of TV channels and the diversity of programmes, as well as 

a vast Internet content, and range of video games. Freedom of choice for people can be 

seen as a way of having more information from various sources and cultures, and contact 

with different ways of thinking and acting, thus contributing to social change. 

In Portugal, we are at a time when teenagers‟ environments are saturated with technology 

both at home and at school due to the urgency that Portuguese society has to become an 

„information society‟ and from day to night teenagers‟ homes and more precisely their 

bedrooms have been invaded with media. More than ever they have almost free access to 

portable computers and wireless connections that open up a new and virtual world full of 

potential opportunities through endless Web content. Moreover, educational measures 

give relevance to and impose the teaching of English in every school from Primary to 

Secondary. Thus, teenagers are learning a second language from the age of seven and 

will go on acquiring that language till at least the eleventh grade, when they are sixteen 

years old. In addition, they can easily access a diversity of TV channels and programmes 

especially of American origin besides the national ones.  

In a global world, English and technologies seem to represent progress and modernity 

and teenagers‟ identities are being shaped according to this status quo. Actually, in our 

rapidly changing and interdependent world, we are becoming not only local but also global 

citizens who have to be at ease with new technologies and to master the English 

language (or at least understand it well enough in order to communicate). In addition, as 

global citizens, we are challenged to make informed decisions on matters that are 

important not only for individual lives but also for the lives of people in the whole world. 
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1.1 The Significance of Media Representation  

 

 

“There exist in the same human being varying perceptions of one and the 

same object which differ so completely from each other that one can only 

deduce the existence of different subjects in the same human being” – 

Franz Kafka 

 

 

A concern with media representation or construction of reality leads us to cultural theorists 

who see the message as a „text‟ composed of a complexity of signs which can be 

readable from  multiple perspectives and in different ways.  Here representation is seen in 

the light of Hall´s theory that it “is the production of the meaning of the concepts in our 

minds through language.” 

However, a major challenge arises when the „text‟, the primary object of study in Media 

and Cultural Studies becomes interactive. The evidence that we are „active‟ audiences 

due to the constant and perpetual interaction with the media of „encoding‟ and „decoding‟ 

messages does not necessarily result in more active audiences as in some media, for 

example video games, the pleasure of actively constructing the game as we play it, is 

counterbalanced by the passivity to submit to its rules. Nevertheless the oscillation 

between „activity‟ and „passivity‟ in interaction with the „text‟ offers whole new worlds of 

media experience, since audiences are already engaged in active, interpretative 

relationships with all media texts.  

Audiences for new media become „users‟ rather than „viewers‟ of visual culture; television 

viewing, the Internet and video games are by nature interactive and the importance of this 

characteristic cannot be overestimated. The readings and interpretations of the „text‟ can 

be multiple due to the perspective of the active subject: the „user‟ of the media. Paula 

Saukko (2003), examines the different readings of media images and states that “the 

image does not only, or even primarily, refer to a „reality‟ out there („the street‟) but to 

other signifiers (news photographs of street children) (Braudillard., 1983).” (2003, p. 108).  

The attribution of „other signifiers‟ to the image (text) brings even more complex 

relationships between the „text‟ and the „user‟. According to this author “Many 

contemporary media products are characterized by a postmodern logic that no longer 

refers to a „reality‟ out there, but, in a circular fashion, refers to other media texts.” (2003, 

p. 113).  

It seems that the more text choices available to the viewer/user/reader, the greater the 

possible interpretative responses.  McQuail (1997) states that „It is usually supposed that 

the more active the audience in the senses mentioned (motivation, attention, involvement, 

pleasure, critical or creative response, connection with the rest of life), the more resilient 

and resistant it will be to persuasion, influence or manipulation, which is also generally 

viewed as good,‟ (p.22). In my view, audiences‟ choice of exposure to a multiple quantity 

of images does not necessarily mean they constitute more informed societies. Although 
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audiences are „active‟ in their pursuit of pleasure and construct their own meanings, they 

do not necessarily become „more resilient and resistant‟ to manipulation.   

Choice for audiences guarantees the sustainability of the media but does not guarantee 

that they are making „freely‟ the „most adequate‟ choices. The rhetorical discourse that 

audiences are actively free in their choices due to the proliferation of technologies is a 

contradiction when we know that being both „subject‟ and „object‟ in this process just 

perpetuates the chain. 

Moreover, the paradigm of media exploitation of „active‟ audiences whose primarily goal is 

to obtain pleasure from the media are ultimately feeding that source of entertainment. Ien 

Ang, (1996) concludes that “Paradoxically, then, postmodern consumer culture requires 

people to be more semiotically skilled, more sophisticated or educated in their meaning 

making abilities‟  (p. 13). The use of sophisticated and complex semiotic skills is closely 

linked to this study due to the fact that it seems to be an important resource young people 

are not aware of and some do not fully possess. 

In fact, the cultural life of contemporary societies is being mostly devoted to the use and 

manipulation of visual and digital technologies. Society is demanding more and more skills 

and abilities from individuals and is projecting these ambitions not only on present 

generations but principally on future generations. We are relying on teenagers‟ skills to 

„decode‟ the media images, to make their own meanings and to create their alternative 

cultures and consequently find alternatives for society. But which alternative culture and 

which alternative for society are being constructed and what are the foundations of these 

alternatives?  

We are moving into an era where future generations as prominent users of technologies 

are challenged through computer simulations – „representing flux and change‟ –  to 

„become experientially immersed in their logic‟ (Friedman 1999). Actually, simulation, as a 

process of modeling and immersion in a simulated world raises new ways of representing 

the world. In Game Cultures, Jon Dovey and Helen W. Kennedy (2006) state that 

 “Simulation is used by Friedman to represent complex processes with 

multiple agents and causalities at work – in this way it seems to answer 

a theoretical need for ways of producing knowledge that take account of 

the levels of interaction between micro-level agents and macro-level 

forces. It also addresses a need articulated by post-modern theorists for 

a method of representation that takes account of rapid change” (p. 11).  

Besides interactivity, simulation adds new significance to media representation and is an 

important factor in the construction of identities. It is these new cultural forms which 

produce new cultural representations and identities that inform the main concerns of this 

study.  
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Chapter 2 

enesis of the study  

 

 

2.1 Overview 

This study is based on research carried out with a sample of teenagers, from ninth to 

eleventh grade, attending three high schools in the north of Portugal, about their tastes 

and habits regarding media technologies. These teenagers, by letting us enter “their 

media world” supplied useful and important information about their access to and 

recreational (nonschool) use of Internet, TV and video games.  

A prior study carried out in 2008, during the curricular component of the English Studies 

Masters Programme, into “American Media Images and Teenagers” paved the way for 

this deeper and more mature study into the issue of American media images and 

teenagers in the global age.1 

 

In an early stage of this project, informal observation in class of some teenagers talking 

about media use helped to focus my attention on the questions I would have to ask in 

order to obtain meaningful results to the issue of representations of American media 

images and teenagers.  

Next, a variety of data-gathering tools were selected in order to optimize the combination 

of quantitative and qualitative information. So, in addition to questionnaires, focus group 

interviews and individual reflections collected from respondents, who were asked to 

participate in the study, were used, as well as debates. 

 

                                                           
1
 This study was carried out in the context of “Temas de Cultura Inglesa Contemporânea 2”. This discipline, 

given by Professor Gillian Moreira, was crucial to this study, since its aims were to focus on “issues of 
representation and identity construction in English language media and social practices in an age of 
globalization. Building on an understanding of contemporary society as a space of intensified awareness of 
the world-as-a-whole and increasing contact with cultural diversity in everyday life, we will look at the 
(re)production and consumption of meanings and identities through a variety of media.” The fulfillment of 
the objectives of this discipline – “to develop a deeper understanding of the workings of the culture 
industries in the global age; to become familiar with theories and trends in the study of mass media and 
popular culture; to understand the processes of production and consumption of meaning in media texts; to 
explore the representations of different social identities in different media forms; to reflect critically on 
processes of cultural representation” permitted access to information and tools that made it  possible to 
carry out a pilot project into “American Media Images and Teenagers”. 

G 
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In this way data obtained from quantitative measurement would be backed up and 

enriched by information and opinions of participants in the research.  

Meanwhile there were decisions to be made about who would be studied, the extent of the 

data to be collected, the type of questionnaire to be developed and interviews to be made.  

 

 

 

2.2  Context  

 

As the study is targeted at teenagers there were just a few options to make about their 

age; and it was decided that the best option would be to study teenagers from fourteen to 

sixteen years old. The reason for this is that at fourteen children start showing signs of 

maturity and that is essential to the understanding of questions that would be too complex 

for younger teenagers to really comprehend; and sixteen is the upper age limit since from 

that age on teenagers become more mature and would probably give adult responses. 

 

At the same time, the first choice was to target students from different secondary schools 

because a majority of young people attends a school. Three schools were chosen based 

on the willingness of colleagues to contribute to this study. 

The schools chosen are public schools and although they are geographically close to 

each other, they belong to different cities, São João da Madeira, Santa Maria da Feira and 

Espinho. The total number of students that attend each school is of 670 in the João da 

Silva Correia Secondary School, 1490 in Gomes de Almeida Secondary School and 1680 

in Santa Maria da Feira Secondary School; the number of students that enroll the 9th to 

the 11th grades are of a number of 376 in the first school, 761 in the second school and 

1272 in the third school. The majority of teenagers in the study are attending the 

Secondary School of João da Sllva Correia in São João da Madeira.  

Students that attend those schools live either in the corresponding city or in the suburbs. 

Therefore this provides a potentially plural and diverse sample: urban and suburban 

teenagers belonging to families from different backgrounds. According to the PEE 

(Projecto Educativo de Escola – School Educational Project) of each school, the 

characterization of the area where they belong confirms that although located in the same 

district – Aveiro – each school and town have unique identities. Part of this document 

(PEE) is based on the information of Census 2001. 

The Secondary School of João da Silva Correia in São João da Madeira and the 

Secondary School of Santa Maria da Feira started out as the Liceu of each town. This 

means they were high schools mainly for students who wanted to take a degree at the 

University. Although being alike at the beginning, nowadays they seem to have followed 

different paths.  



American popular culture and the lifestyle of Portuguese teenagers 

 

 

 
 

Author: Isabel Cristina de Oliveira Gomes 
10 

The school of João da Silva Correia is much smaller, and one of the three secondary 

schools in the town of São João da Madeira. Besides the ordinary courses of Humanities 

and Science and Technologies, it also offers professional courses although its students 

have not accepted that challenge – only one professional course is being taught. The 

families to which the students belong are mainly factory workers with low school 

qualifications: the majority has only completed the 5th or 6th grade; there is a small number 

of people that have completed the 9th grade and only a minority has completed the 

secondary school. And this is the greatest problem of this school – the students‟ failure 

and drop-out rates in the 10th and 11th grades. 

The school of Santa Maria da Feira, on the other hand, is much bigger and has different 

professional courses running alongside the regular courses and has even night-courses 

especially for workers. It is the only Secondary school in the town. The majority of the 

students that attend this school come from a vast rural area (31 parishes); this reflects an 

economic, social and cultural diversity with many families presenting economical 

difficulties and low cultural levels. Their expectations about school are low.  

On the other hand, the Secondary School, Doutor Manuel Gomes de Almeida, in Espinho 

has a very different background. It was initially the Industrial and Commercial School due 

to the concentration of the population in industry, commerce and services. This means 

that the students who attended this school were mainly learning a trade. Nowadays it 

offers a wide range of courses to the students including some professional courses that 

many students are attending. Nevertheless, this municipality faces the problem of school 

abandonment; it has a high percentage with 4.1% of teenagers that do not attend school 

till the 9th grade. This contrasts with the average of 2.6% in other schools nearby. Among 

other factors that contribute to this problem, there is one that has to do with the peculiarity 

of the population of this municipality where there is a large gypsy community which has its 

particular culture and customs and prefers not to send its youngsters to school. 

 

The towns where each school is located have some peculiarities that may be important to 

a better understanding of the society in which the respondents in this study are inserted.  

 

São João da Madeira has the peculiarity of being the smallest of the Portuguese 

municipalities with an area of 8km2. It is situated in the centre of Portugal, near the coast 

and near the city of Porto. It is an urban centre with regional influence and in spite of 

being a small municipality, its population density is clearly superior to the average of other 

Portuguese municipalities (circa 21.102 inhabitants - Census 2001). It is a modern and 

industrial town with all the facilities and infra structures to make life easier and to get 

connected with other towns. It is well known for being the main producer of shoes in the 

country. The industrial model of São João da Madeira is mainly characterized by the 

presence of the traditionally specialized areas of shoes and hats as well as the area of 

metallurgy – rubber, plastics, metallic products, machinery and equipment. Lately there 

has been an increase in the tertiary sector – namely, commerce and service.  

Nevertheless its main potential for development lies in the shoe market which has two 

important learning centres – CFPIC (Centro de Formação Profissional da Indústria do 

Calçado ) and CTC ( Centro Tecnológico do Calçado).  
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To sum up we could say that São João da Madeira presents a socio-professional group of 

small urban middle class. The majority of its population is composed of industrial workers 

in the shoe industry. The rest of the population is made up of service sector workers. 

There is a small socio-professional group that has higher qualifications.  

 

Espinho is situated on the Atlantic Coast, just 20 km from the city of Porto and this 

proximity makes it part of the Metropolitan Area of Porto. The municipality of Espinho has 

an area of 21.1 km2 and has borders with other three municipalities: Gaia, Santa Maria da 

Feira and Ovar. The town has all the facilities and infra structures of a modern town and it 

has a very good ferry line connection to other parts of the country. The 2001 census 

revealed that this municipality has 33,425 inhabitants. Tourism and commercial activity 

are the main areas that contribute to the economic development of this town. There is also 

some industrial activity linked to construction and public works. Lately there has been an 

increase in the services sector, mainly the tourism and services to the community.  

 

The municipality of Santa Maria da Feira extends to an area of approximately 215 Km2  

and its population is circa 135,000 inhabitants. Its proximity to Porto‟s facilities and 

infrastructures and the highway network are some of the factors that can explain the 

recent increase of its population density.  

Analysis of the literary qualifications of the population in the municipality reveals that it has 

a low level of schooling: only 7% of the inhabitants have a degree and more than half of 

the teenagers that attended high school have not completed it.  

Economically, the municipality is a big industrial estate dominated by the cork, toy and 

shoe industries; there are also other important industries like ironwork, wood, paper and 

many services. 

 

 

 

 

2.3 Survey  

The purpose of giving the questionnaire to the teenagers of the three different schools 

involved in this study was to get information about their attitudes, behaviours and / or 

habits regarding Internet use, television watching and video games playing. Therefore the 

technique chosen was the most adequate taking into account that the data collected 

would be accurate and relevant. 
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2.3.1 Procedure 

 

The questionnaire was given to a total of two hundred and thirty five students. The 

students‟ grade levels ranged from 9th to 11th grade, with the majority of the students 

being enrolled in the 10th grade. 

Although this is not a particularly large sample, our goal was not to provide general and 

definitive answers, but rather to give a contribution to the debate on the issue and raise 

some questions we, as adults and educators, should think about. For this purpose, it 

seems an adequate sample taking into account the time I needed to analyze all the data 

collected.  

 

The students that took part in the survey were from three secondary schools, as already 

mentioned, João da Silva Correia in S. João da Madeira, Gomes de Almeida in Espinho 

and Santa Maria da Feira in Santa Maria da Feira.  

 

A first step was to develop the research instruments – the questionnaire and interview 

schedule. The questionnaire was developed out of the pilot study, mentioned above, 

which provided insights for the improvement in the main study. After being previously 

tested with a small group of students aged from fourteen to fifteen years old, the pilot 

questionnaire was improved and some of the suggestions given by these respondents 

were taken into account. The definitive pilot questionnaire was given to a total of 110 

students in grades 9 and 10 from one of the schools – João da Silva Correia. The ages of 

these respondents ranged from fourteen to fifteen years old. The analysis of the pilot 

questionnaire also provided some clues about its importance and which areas were worth 

exploring, as well as what to maintain and improve. In this way, the questionnaire used in 

the main study was tested, improved and retested in order to obtain from the respondents 

as accurate and relevant information as possible. 

 

So after having the consent of the different school headmasters and asking for the 

students‟ willingness to answer the questionnaire and explaining its purpose, the two other 

teachers and I distributed it at random to our students. Respondents completed these self-

administered questionnaires in their classrooms. While doing the questionnaires, the 

teachers responsible for each group were present in each classroom to answer any 

questions and provide assistance to students if needed. The survey instrument was 

completely anonymous; respondents returned questionnaires at random and they were 

only organized according to each school. 
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2.3.2 The Questionnaire  

 

The questionnaire (see Appendix 1) answered by the teenagers is no more than a page in 

length, and required approximately 20 minutes to complete.  

Apart from the personal information – age and gender – the questionnaire contains three 

sections. In these three sections the questions to which respondents have to answer are 

about the Internet, television and video games. The strategy of using the same question 

pattern in each of the sections was an option that revealed itself to be very useful in 

preventing many unanswered questions; this pattern made it easier and quicker for 

respondents to answer to the various questions.  

In each section there are six similar questions except in the section about the Internet 

where there is an extra question due to the fact that it seemed important to know what the 

respondents thought of downloading from the Internet.   

Thus, in section II respondents had to answer about their use of the Internet. They were 

asked whether they had a computer with access to the Internet in their bedrooms and 

whether their parents controlled the things they did on the Net. These two questions had 

closed answers – in the first one, the respondents had to answer “yes” or “no”, and in the 

second one, they were required to select from a series of options about the frequency with 

which their parents controlled them. Then respondents had to answer what they mostly 

used the Internet for. Whether they considered making downloads a crime and how often 

they surfed on the Net had also closed answers. Next they had to answer how much time 

they spent surfing on the Net and it was suggested they mention how many hours a day 

or week they use it. The last question of this section asked whether they considered 

themselves addicted to the Internet. 

Section III was dedicated to the respondents‟ television viewing habits. Similarly to the 

previous section, the first two questions had closed answers about whether they had a TV 

set in their bedroom and the frequency with which their parents controlled the 

programmes they watched. The next question was about which programmes and 

channels they usually watched on TV. Then it was asked how often they watched TV and 

as the first two questions some choices of answer were given. The question that followed 

was about how much time they spent watching TV and how many hours a day or week 

they spent on this medium. And the last question in this section was whether they 

considered themselves addicted to television. 

Section IV, about the playing of video games, was the last one. As there was the 

possibility that some of the respondents did not play video games, the first question was 

whether they played them. In the event they answered negatively to that question they did 

not need to go on doing the questionnaire. The respondents that answered positively 

continued to answer questions similar to those in the other two sections. Then 

respondents were asked about the frequency with which their parents controlled the 
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games they played and they were given some options. They were also asked to name 

and identify the type of video game they played and to select one of the options provided 

with regard to the frequency with which they played video games. Finally, they were asked 

how much time (hours a day or a week) they spent playing video games, and whether 

they considered themselves addicted to video games. 

 

2.4      Focus group interviews 

 

The main objective of doing interviews with these teenagers was to get further and deeper 

information about their attitudes, behaviours and / or habits regarding Internet use, 

television watching and video games playing. Therefore focus group interviews were the 

technique chosen to find out what each member of the group thought about the issues, 

leading them to discuss and give their own opinion even if there was no consensus about 

it.  

All things considered, this technique brings clear advantages to a study, particularly the 

opportunity of assembling groups rather than individuals, which allowed the interviewees 

to join a discussion and to be more truthful and spontaneous in expressing their opinions 

on the issues. In addition, having a moderator to conduct the interviews according to a 

pre-defined schedule but who is always aware of the importance of some of the answers 

permitted a deeper and clearer understanding of the data already collected. 

 

2.4.1 Procedure  

 

For the interviews, I limited the choice of subjects to the students of my school and to 

those that had already answered the questionnaire. There were two main reasons for this: 

on the one hand, the largest number of respondents to the questionnaires is from this 

school, and on the other hand, it would be easier to arrange meetings, as I am in contact 

with these students almost every day.  

The groups of teenagers were volunteers from the various classes that did the 

questionnaire and they were sorted according to their age – two groups of four fourteen 

year old teenagers; two groups with fifteen year olds and two groups with sixteen year 

olds; and gender (female groups and male groups according to the age group); making a 

total of twenty-four teenagers altogether.  

According to the teachers of these teenagers, they are considered well behaved students 

and they have good or even very good grades. They belong to traditional families; live 

with both parents and are either an only child or have one or two brothers / sisters. The 
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fourteen year old male teenagers are promising sportsmen – all play hockey at a 

professional level; the girls of the same age group have different interests, they are not 

keen on sports, except one of them. The teenagers that belong to the fifteen year old 

group are more concerned about their studies and they feel they do not have time for 

extracurricular activities.  

My main objective in having groups according to their age and gender was to help create 

a natural setting in order to obtain the most reliable answers possible. Supposedly 

teenagers of the same age and gender have the same kind of interests and feel more 

comfortable in sharing their ideas. Moreover it was felt it would be interesting to analyze 

the differences or similarities between these groups: male / female and younger / older 

teenagers. 

Sessions with each group were audio taped and took from 20 to 30 minutes. 

 

 

2.4.2  Description of focus group interviews  

 

This interview (see Appendix 8) in the format of focus group discussion was conducted in 

Portuguese as this is these teenagers‟ mother tongue and the questions are much more 

complex than the ones in the questionnaire. They were asked to give their opinion or 

justify their choices and perhaps some of them would be blocked and would not give an 

answer due to their lack of vocabulary and sufficient mastery of a foreign language.  

The main points covered in the interviews were meant to add information to the 

questionnaires and to clarify any doubt arising from it. 

The first part introduced the idea that this generation of teenagers is considered a multi-

tasking generation, and asked for their opinion; subsequently, ideas such as the 

independence of this generation, the lack of parental control of the use they make of the 

Internet, the watching of TV or the playing of video games were discussed. 

Then, and as a vast majority of respondents mentioned that  they use the Internet to do 

research work for school, to watch videos on YouTube and to chat on MSN, it seemed 

useful to find out what kind of research work they do and if possible the origin of the 

website(s); what kind of videos they watch and why they like watching them (if possible 

what the most popular ones are); why they feel the need to talk to friends through MSN 

and whether they talk to people that they haven‟t ever seen and if they consider them as 

friends  

Regarding the playing of video games and the fact that a considerable number of 

respondents answered that they play them, I wanted to get more information about what 
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they play video games for, and what characteristics they consider essential for choosing 

one game instead of another. 

Although there are differences in the amount of time spent watching television, it is 

definitely the mass medium par excellence – all but a few respondents regularly watch it.  

Many respondents answered that they watch series like CSI, Dr House, Grey‟s Anatomy, 

Prison Break, Heroes, Lost, Bones, The Simpsons, Without a Trace, O.C., ER, Family 

Guy, American Dad, etc. So I wanted to ask questions about why they like watching 

American series and whether they can identify some aspects of American culture in them, 

as well as whether they consider themselves influenced by these programmes, that is, in 

the way they plan their future (family, career), the way they dress or behave, and so on. 

It is also important to understand whether they consider there to be some negative 

aspects in the use of the Internet, video games and TV, and if so, what aspects in 

particular.  

Finally, as there was a diversity of answers about the amount of time teenagers spend on 

these media technologies, there was a need to clarify this situation by enquiring about 

how many hours a day or week they spend on them.  

 

2.5   Debate 

 

In addition to collecting the data through the techniques mentioned above, teenagers‟ 

opinions were collected during a debate carried out at João da Silva Correia Secondary 

school on some of the topics under analysis, taking advantage of a debating club project 

run with other colleagues at this school. 

The style used in the debate was similar to the Parliamentary one. As usual these formal 

debates require a motion – the subject of the debate; between two and four speakers 

presenting arguments for the motion, and a similar number presenting arguments against 

it – there is a time limit of five, six or seven minutes for each speaker; a chairperson who 

introduces the speakers and controls the procedure; a timekeeper who ensures that the 

speakers adhere to the time limits; one or more adjudicators who award marks to 

individual speakers; and the audience. 

For the debate I limited the choice to the fifteen and sixteen year-old teenagers because 

as an English school activity, it has to be performed in English and they were the most 

able to perform this task.  

The motion chosen for the debate was the prohibition of the use of the Internet by 

teenagers under twelve years old. One of the reasons why this topic was chosen has to 

do with the fact that it established a link to the English Secondary Syllabus – tenth   and 
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eleventh grades – and it was the one that rallied most consensus among the teachers 

involved in the activity. At the same time, it would bring some important insights to this 

study as the teenagers involved had inevitably to think and state arguments about the 

repercussions of such a measure – no access to the Internet by younger teenagers.   

This debate topic had the main purpose of seeing which arguments would be used even if 

the speakers did not agree with the motion and had to support it. Since one of the 

characteristics of this kind of debate is that you do not necessarily have to believe the side 

of the motion you are on, you just have to make it appear as though you strongly believe 

in it for a maximum of seven minutes. This could bring a new insight to the study, since at 

least some of the teenagers will not be giving their genuine opinion on the topic but rather 

stereotyped ideas, things they may hear adults say. 

 

2.5.1 Procedure 

 

As already mentioned, these school debates are organized according to the structure of a 

parliamentary debate, beginning with the presentation of the motion. The speakers are 

then given some minutes to prepare their arguments according to their positions – pro or 

against. The speakers are organized into four teams, each team with two speakers (first 

and second speaker); this means that on one side there is Team A with the first Prop, 

team B with the second Prop and on the other side we have got Team C with first  Opp 

and Team D with the second Opp. So two teams are for the motion (Prop) and the other 

two teams are against the motion (Opp). 

There are some specific rules each team and speaker have to follow. Basically the first 

Prop can define the motion, meaning that they can describe the basis of the debate if they 

want to. Then they interpret the motion and state what they are going to prove. The first 

Opp rebuts the arguments of the first Prop, explaining the difference between the two 

sides and can say which part of the proposition case they agree with and which they 

dispute. The second Prop and second Opp mainly explain the structure of the case, rebut 

and continue arguments. The last speaker on each side is expected to sum up his/her 

side‟s arguments and refute the arguments of the other side. Generally this speaker will 

not add a great deal of new information to the debate. 

The audience can not interrupt the speakers although, if they agree with something a 

speaker says, they may say “Hear, Hear!” and if they disagree, they can show disapproval 

by saying “Shame!” 
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The methods used by the adjudicators (two teachers) to determine how effective the 

speaker was, follow the cardinal rule that every aspect of the speech should be directed 

towards persuading the audience either to support or reject the motion. Therefore 

arguments, content, rebuttals, humour, style and presentation, participation with points of 

information are roughly the guidelines adjudicators take into account.  

 

2.5.2 Description of debate process 

 

This debate was organized and videotaped by teenagers from the eleventh grade who 

invited three students from the tenth grade to actively participate in it. The grouping of the 

teenagers was done according to their personalities and as follows: in team A (first Prop) 

the first and second speakers were sixteen year-old female teenagers; in team B (second 

Prop) the first speaker was a fifteen year-old male teenager and the final speaker was a 

sixteen  year-old; in the Opposition team C, the first speaker was a sixteen year-old male 

and the second speaker was a fifteen year-old female; in team D, there was a sixteen 

year-old male teenager as the first speaker and a fifteen year-old as the final speaker of 

the opposition. 

Other classes from the eleventh and tenth grades were invited to attend. In the first part of 

this activity the audience learned about the procedure of this type of formal debates. 

While this was happening the speakers had some time – 15 minutes – to prepare their 

arguments about the motion given: “This House believes teenagers under twelve years of 

age should not be allowed to use the Internet”.  

When the speakers felt they were ready to start the debate, the Chairperson introduced 

them to the audience and the debate. 

During the session, the speakers alternate: the opening statement was presented by the 

first speaker of the first Proposition, this was the first argument in support of the motion; 

then the second speaker of the first Opposition stated arguments against the motion and 

rebutted the opposing side's first argument. Speakers proceeded with the presentation of 

arguments supporting their position and rebuttals opposing the other side‟s argument till 

the closing statements. These statements are used by the final speakers to effectively 

summarize their team‟s position. 

Each speaker had a maximum of seven minutes to state their arguments; speakers 

exceeding this may be penalized. The time was controlled by the timekeeper who had to 

ring the bell after the expiration of one minute and six minutes. Then the bell was rung 

again at seven minutes to warn the speaker that time had run out.  
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The speakers also knew that the first and last minute of each speech is “protected time”.  

That means the speaker cannot be interrupted or challenged. And that they must observe 

Parliamentary language i.e. bad language is not permitted. However, in the middle section 

of speeches, opposing speakers can interrupt and challenge by making points of 

information and this was done in this debate. The acceptance of points of information is at 

the discretion of the competitor holding the floor. Sometimes they were accepted and 

other times they were not.  

 

2.6   Teenagers’ written reflections 

As a further source of data, teenagers were asked to reflect on the issues under analysis 

as a way of bringing more and valid insights to this study. The teenagers were invited to 

write freely on the subject with a view to genuine and spontaneous opinions without the 

presence of their peers. From these reflections (opinions and thoughts) we hope to get 

both new perspectives and reinforcement of already collected views on the use teenagers 

make of the media. 

 

2.6.1 Procedure 

 

The teenagers chosen to participate with their reflections were fifteen year olds attending 

the tenth grade at school. The reason for the choice of these teenagers was the close 

relationship between them and the researcher which eased the process of getting their 

agreement to participate in the study, and their interest in the subject. The sample 

comprised forty one teenagers from João da Silva Correia Secondary School in S. João 

da Madeira and twenty one that belong to Manuel Gomes de Almeida Secondary School 

in Espinho.  

The topics teenagers were asked to reflect upon were divided between the three main 

issues of this study – the Internet, video games and television. Teenagers from Manuel 

Gomes de Almeida Secondary School in Espinho were asked to focus their reflection on 

video games.  They were given the following statement to reflect upon: “Some people 

argue that video games can make children behave violently and aggressively while others 

say they can learn, get better results, and improve scientific thinking and even the suturing 

skills of laparoscopic surgeons.” And they were challenged to refer the benefits and 

drawbacks of playing video games. Teenagers from João da Silva Correia Secondary 

School in S. João da Madeira had a different task. The topics given were the use of 

YouTube, Internet piracy, the roles of the Internet and television in teens´ lifestyles and 

their definition of this teenagers‟ generation.  
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The idea behind this last proposal was to allow teenagers to explore the topics at random 

without needing to reflect upon every given topic. This challenge had the added purpose 

of verifying which topics they chose to write about. It was thought that there would be 

some teenagers that chose the topics according to their tastes or because they master the 

topic or are more concerned about it. And this will be something of consider when drawing 

conclusions about these teenagers‟ lifestyles. 
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Chapter 3  

ata analyses 

 

 

3.1   Questionnaire analysis  

3.1.1 Personal characteristics of the sample 

For the purpose of this study into American popular culture and the lifestyle of Portuguese 

teenagers, and in particular into the use of the media amongst these teenagers, a sample 

of two hundred and thirty five teenagers from three secondary schools was surveyed.  

The majority of respondents, one hundred and thirty, attend the João da Silva Correia 

Secondary School of in São João da Madeira, seventy-four respondents belong to Gomes 

de Almeida School in Espinho and thirty-one respondents attend Santa Maria da Feira 

School in Santa Maria da Feira. A total number of forty-eight are students in the 9th grade, 

ninety-eight attend the 10th grade and eighty-nine are in the 11th grade.  

The respondents‟ ages range from fourteen to sixteen years, the fifteen year-olds being 

the most widely represented, followed by the oldest teenagers ( 16 – year – olds) and then 

by the 14 – year – olds ( see Figure 1). 

 
                                                                                                           

  
 
 
 
 
 
 
 

In the sample there were more female than male respondents, although the difference 

was not very large, as can be seen in Figure 2. 

     

                                                  
 
 
  
 
 
 
 

 

D 

Figure  – percentages of respondents’ age 

Figure  – percentages of respondents’ gender 
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3.1.2 Access to the media 

Although all the respondents watch television and use the Internet, not all of them have 

access to the media in their bedrooms. One hundred and forty-five teenagers answered 

that they have their laptops with Internet access in their bedrooms, which corresponds to 

a significant percentage of 57%; and the number decreases when we consider the 

watching of television in their bedrooms – to one hundred and eleven teenagers, almost 

half of the respondents, 43% as seen in Figure 3. 

 
 
Figure 3   
 
  
 

 

 

 

 

 

In the first question about video games, a large number of the teenagers surveyed 

answered that they play them, and as shown in Figure 4, that corresponds to 69% of the 

respondents, in contrast to 31% that do not play them at all.  From the one hundred and 

sixty-one respondents that play video games, one hundred and three are male and just 

fifty-eight are female teenagers. 

Figure 4 

 

 
 
 
 
 
 
2.1.3 Use of the Internet 
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The answers to the questionnaire show us that the main reason these teenagers give for 

using the Internet is to do research for school work (n = 142, 34%), followed by talking to 

friends on MSN (n = 106, 25%); but it is interesting to notice that together MSN and Hi5 

correspond to a number of 143 teenagers (34%) the same percentage as for school work. 

Although 140 teenagers play video games only 55 mention they use the Internet for doing 

this. YouTube (n = 44, 11%) is used for listening to music and watching videos, and just a 

few respondents refer to other activities such as: reading the news, entering forums or 

blogs (n = 9, 2%), and using the Internet just for fun (n = 10, 2%), or making downloads (n 

= 7, 2%), and watching TV and movies with the same percentage, 1% (see figure 5). 

Figure 5 – percentages of respondents and the use they make of the Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This generation of teenagers “masters” the use and manipulation of the media; 

downloading is one of their routines, and according to the data collected the vast majority, 

71%, considers that there is no crime in making downloads (see Figure 6). 

Figure 6 
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3.1.3 TV programmes and TV channels 

American TV channels like FOX, MTV and AXN appear to be the most popular among 

these teenagers; the three age groups choose FOX as the channel to watch more 

frequently, followed by MTV and then AXN; the watching of FOX and MTV even overtakes 

the two most viewed national Portuguese channels, TVI and SIC: 63% of teenagers (n = 

149), watch these Portuguese channels as compared with 75% teenagers (n = 177) that 

watch the American ones referred to above. There is also a wide variety of other 

American TV channels that these teenagers choose to watch: FOX Life, Discovery 

Channel, VH1, TCM, People & Arts, National Geographic, Hollywood, Disney Channel, 

FOX Crime, Odisseia, etc.                                    

Figure 7 
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Figure 8 
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Moreover this data reveals that the majority of teenagers‟ viewing choices are dominated 

by American TV productions; the list of the programmes viewed seems to be endless, a 

total number of thirty three. Figure 8 shows the American TV programmes mostly watched 

by these teenagers. 

It is interesting to notice that the most popular American programme among these 

teenagers is an animated sitcom – The Simpsons, and that there are another four that are 

also popular – Family Guy, American Dad, Futurama and South Park. 

Series like CSI, Dr House, Prison Break, Grey‟s Anatomy, How I met Your Mother, 

Heroes, Lipstick Jungle, Las Vegas, Lost, Chuck, E.R., Bones, The Hills, Supernatural, 

Moonlight, Private Practice, Criminal Minds, O.C. , Without a Trace, Ghost Whisperer are 

widely watched. 

There is also a variety of other types of TV programmes, like dating arrangements – Date 

My Mom, Parental Control, Next – and dance contest (America‟s Best Dance Crew), 

tattoos (Miami Ink), that are mentioned by teenagers as preferred viewing.  

In complete contrast to this huge amount of options of American origin, teenagers‟ choices 

of Portuguese TV programmes are sharply reduced to “soap operas” and “news”, and this 

is true only for a few, because many teenagers in the sample do not even refer to 

Portuguese programmes as the ones they usually watch. Figure 9 shows that, not only 

are American programmes the favourite ones; they are also the most widely watched 

among the oldest teenagers. 

 

Figure 

9  
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3.1.4 Video games and genres    

Analysis of the data about the playing of video games reveals the same pattern as for 

television programmes: that is, a huge diversity and wide range of options. It seems video 

games have become normalized commodities for leisure consumption; the table below 

provides a full listing of the games played by these teenagers.  

Figure 10 – list of video games’ genre and names played by the respondents 

*First-Person Shooter     (First Person Tactical Shooter) 

**Real Time Strategy 

***Role-Playing Game 

****Massive Multi Player Online Role Playing Game 

 

V
id

e
o

 

G
a

m
e

s
’ 

G
e

n
re

 

 

Sports 

 
 
Racing, 
Driving 

 

FPS* 

 

Life 
Simulation 
or God 
Game 

 

Cultural, 
Educational 

 

RTS** 

 
 
Fighting 

 
 
Action, 
Adventure 

 

RPG*** 

 

MMORPG**** 

N
a
m

e
s

 o
f 

v
id

e
o

 g
a
m

e
s

 p
la

y
e

d
 b

y
 t

h
e

s
e

 t
e

e
n

a
g

e
rs

 

 

PES 09 

Need for 
Speed 

 

Halo 3 

 

The Sims2 

 

Singstar 

 

Age of 
Empires 

 
 
WWE 
Smackdown 

 
 
Prince of 
Persia 

Final 
fantasy 
VII 

 

Metin2 

 

 
 
PES 08 

Burnout Call of 
Duty: 
World at  
War 

SimCity4 Buzz Rome 
total war 

Dragonball Assassin‟s 
Creed 

Rune 
Factory 
2 

World of 
Warcraft 

PES 06 GT Counter 
Strike 

Spore Eye Toy God of 
War 

Tekken Harry Potter  Warhammer 
Online 

Football 
Manager 
09 

GTA 4 Crysis  Guitar Hero Medieval
2 Total 
War 

Naruto2 Gateway   

Fly for Fun 

Fifa 09 Ford 
Racing 

Medal of 
Honor 

  WarcraftI
II Frozen 
Throne 

 Tomb 
Raider 
Underworld 

  

NBA Live 
08 

Drag 
Race 

Killzone   Shadow 
Magic 

 Ninja 
Gaiden 

  

Poker 
Stars 

Ridge 
Racer 

Far Cry   Age of  
Wonders 

 Dexter   

Virtua 
Tennis 

Crazy 
Taxi 

Enemy 
territory 

  World in 
Conflict 

    

Fifa Street Track 
Mania 
Nations 
for ever 

Tom 
Clancy´s 
Rainbow 
6 
(FPTS) 

  City Life     

Top Spin     Tenchu     

Shaun 
White 
Snow 
Boarding 

    Allegianc
e 

    



American popular culture and the lifestyle of Portuguese teenagers 

 

 

 
 

Author: Isabel Cristina de Oliveira Gomes 
28 

These teenagers revealed themselves to be highly “literate” when it comes to the 
classification of video games. Their classification into genres is a very basic one as shown 
in Figure 10. And even knowing that sometimes there are overlaps of genres and the 
same game can belong to different genres, or even be a sub genre, they do not hesitate in 
adopting a classification through the major characteristics of the game. 

It is also curious to see that they use the initials to mention some genres, for example FPS 
for First –Person Shooter; RPG for Role – Playing Games; RTS for Real –Time Strategy; 
MMORPG for Massive Multi Player Online Role Playing Game. And even the most 
popular games‟ names are short – PES (Pro Evolution Soccer), CS (Counter Strike), NHL 
(National Hockey League), GTA (Grand Theft Auto). 

Probably the most significant conclusion to be drawn from the analysis of this data ( see 

Figure 11 below) is that among the one hundred and sixty-one respondents that play 

video games, the most popular genres are Sports (n = 119, 36%), Racing (n = 62, 19%), 

First-Person Shooter (FPS) games (n =45, 14%) and Life Simulation games (n =29, 9%). 

Although the number of teenagers that play the so called violent games is not significant 
per game, altogether Massive Multi Player Online Role Playing Game (MMORPG), 
Fighting, Role-Playing Games (RPG), Real Time Strategy (RTS),represent 13% of the 
sample.  

Cultural and Educational games are played by 6% of teenagers and Action and Adventure 
by 3% of the sample. 

Figure 11 – percentages of respondents that play specific video games’ genre 
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It is also important to mention that there are “two worlds” in this realm of games; a 

“masculine” world and a “feminine” world. In other words, there are games that are mainly 

played either by boys or by girls. The game The Sims 2 that belongs to Life Simulation or 

God Games genre is exclusively played by girls. Cultural and educational games that 

include karaoke, TV series, and quizzes are the ones that are most popular among girls, 

with only two boys playing them.  

The so called violent games seem to be boys‟ games as only a few girls play them. Only 

three girls play First Person-Shooter games (two girls like playing Counter Strike and one 

Call of Duty); one girl plays Role Playing Games and another Real Time Strategy Games; 

Fighting Games are played by two girls. 

Massive Multi Player Online Role Playing Games (MMORPG) are exclusively played by 

boys. It is curious to notice that the number of younger boys playing these games is 

superior to the older ones: four 14-year-olds, four 15 –year-olds and two 16 -year-olds.  

 

3.1.5 Frequency and time spent on the media 
 

 
It is interesting to make the analogy between the frequency and time these teenagers 

spend on each medium. 

According to the graph below (Figure 12), teenagers watch TV more frequently than the 

other media.  

 
 

Figure 12 – frequency in the use of the media 
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The pattern is the same for both TV watching and Internet use: the largest number of 
teenagers claims they watch television everyday (n =192, 82%), with small numbers 
watching it twice or once a week (n =21, 9% ; n = 12, 5%); and a high percentage claiming 
to use the Internet every day (n =140, 60%), and just a few using it  twice or once a week 
(n = 46, 20% ; n = 28, 12%). 
 
Regarding the playing of video games, of the hundred and sixty one teenagers that play 
them, less than a half say that they play them every day (n = 48, 30%); only a few play 
video games twice a week (n = 35, 22%) and a higher percentage play them once a week 
(n = 47, 29%).  
 
The following graph shows that one hour of exposure each day reaches a peak for the 
use of Internet, video games and TV viewing and that the two hour level is much higher in 
the use of Internet compared to watching television.  

 

 Figure 13 – time spent on the use of the Internet, video games and TV watching each day 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Although the use of different media present different patterns, it can be seen that the time 

teenagers spend on the media each day presents a different total distribution: it is the 

internet rather than television which takes up more hours.  
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3.1.6 Parental control of media usage 

 

According to the data collected it seems that these teenagers have a wide freedom and 

power to choose the programmes, websites and video games they want. Figure 14 shows 

the frequency with which parents control their kids concerning the use of the media and it 

establishes the relationship between TV watching and Internet use.  

 
Figure 14 reveals that TV watching is less controlled by these teenagers‟ parents than the 

use of the Internet; more than half of these parents never control what their kids watch on 

TV (n = 126, 54%), and there‟s also a high percentage that rarely (n = 64, 27%) or 

sometimes do so (n = 30, 13%). But teenagers‟ use of the Internet also seems to be 

outside parents‟ control, with 43% (n = 101) of respondents answering that their parents 

never control the use they make of the Internet and with 24% (n = 56) of parents claiming 

they rarely watch their kids and 24% (n = 57) of them that they just do it sometimes.   

 
 

Figure 14 – parental control of media usage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

But the results also show that TV watching is not the least controlled medium; the playing 

of video games seems to be the least controlled activity by these teenagers‟ parents.  

 

As mentioned before a smaller number of respondents play video games (n = 161) 

compared with the number that either watch TV or use the Internet (n =235). But although 

there are fewer teenagers playing video games, the percentage of those who do not have 

their parents controlling them is much higher. 68% (n = 107) of the players claim that they 
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are never controlled by their parents and 14% that they are rarely watched by them. A 

mere 13% of respondents‟ parents sometimes control what they play and just 3% often or 

always know what they are playing. 

 
In fact, parental control appears to be very ineffective regarding teenagers‟ use of the 

Internet, the watching of television and barely reaches video games playing. 

 

 

3.1.7 Addiction to the media 

According to some of the teenagers surveyed, mastery of this technological world is 

leading to addiction. The following graph (Figure 15) gives us a clue as to what is 

happening: 27% of the teenagers questioned answered that they are addicted to 

television; 23% to Internet and 26% to video games. 

Some of the respondents answered that they are addicted to all the media (n = 7), and a 

higher number to two of the media (n = 31), both Internet and video games, Internet and 

television or television and video games. 

Exhibit 15 – addiction to the media 
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3.2  Focus group interviews analysis 

 

3.2.1 Personal characteristics of the sample 

 

The group of teenagers that were selected revealed a high level of cooperation and 

enthusiasm during the interviews; it seems they enjoyed being chosen and being able to 

contribute to the study.  

As they were put into groups according to their age and gender, the characterization of 

the twenty four teenagers will be done taking into account these criteria. There was a 

peculiar coincidence in the groups‟ formation – each age group belongs to the same class 

except the group of the fifteen year old girls.  

The fourteen year old boys belong to the same class and are close friends that seem to 

know each others‟ tastes and thoughts pretty well; they are very talkative and eager to 

answer the questions and give their opinions and infer conclusions. They seem to know 

about technologies and seem to have a superior quality of life  compared to other 

teenagers that attend the same school. All of them adopt the same clothing style; they 

wear trainers and clean, bright clothes like jeans and sweaters as well as similar 

fashionable hair-style. 

The fourteen year old girls were the most talkative of the teenagers, and their group 

interview was the most lively and vivacious talk of all. They like to show that they 

dominate the issues and have strong opinions about everything. Two of these girls seem 

to be the life and soul of the party, they want to tell everything about their lives, tastes and 

experiences and sometimes it was difficult to moderate their participation in the interview. 

Nevertheless these two girls have got very different personalities – one is very nervous 

and anxious to take part in the discussion, she wants to show that she has grown up 

opinions and sometimes uses complex words in the wrong context; she interrupts the 

others frequently; the other girl is the opposite she dominates the scene because she 

sounds more mature and appears to have had a richer experience of life (she travels a lot 

with her family, likes to read and practice sports and be with her friends); she talks 

assertively and reveals personality, seems to be active and self confident as well as a 

dreamer.  
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The third girl, in spite of being more moderate in her interventions, is also very assertive 

and has got a similar sense of humour and the fourth member of this group is an 

introverted girl who speaks in a low voice and reveals that besides attending school and 

having her meals there, she spends the whole day on her computer. When she is asked 

to answer or give her opinion on the subject under discussion she goes straight to the 

point. All of them wear similar clothing style – neat and clean clothes – trainers and 

accessories; but one of the girls stands out because of her expensive and branded 

clothes. 

The group of fifteen year olds was the most difficult to deal with. At the beginning of the 

interview both boys and girls were very cautious about what they said. It seemed they did 

not want to risk the talk breaking through. But then I realized that they seemed to have 

difficulty in expressing their own ideas and opinions. They needed to take their time to 

think about the questions but sometimes it was difficult to get an answer from everyone. 

This group has also the characteristic of being new in the school; they came from another 

school in the suburbs to attend the secondary level. And in general they say they do not 

have much free time to be on the media. 

However they were willing to cooperate and the differences between boys and girls were 

the following. The boys are involved in different extracurricular activities – two of the boys 

play hockey and one plays clarinet; the other one is deeply engaged in his studies (he is a 

brilliant student) but he is eager to do something in the little free time he has. They say 

they want to be different from other teenagers and they express that feeling not only 

through their clothing but also their personality. In spite of apparently wearing similar 

clothing styles they say they do not care about it, they just want to feel comfortable with 

their image. The girls also say they do not follow fashion tendencies and that they wear 

comfortable clothes – jeans, sweaters, T-shirts. Two of the girls spend their free time 

singing in a church choir, another one dances in a folklore group and the other has to help 

her parents in the café they own. These girls seem to help their mothers a lot at home, 

they know how to cook and take care of the home. They are very busy girls and 

sometimes they seem overloaded with the tasks they have to do – they learned to take 

every opportunity of spare time, for example, when they are waiting for their mothers in 

the car they do their homework or study a little. They claim they do not have much time for 

the media. Both boys and girls frequently turn to their experience when they were younger 

to answer the questions. 

On the other hand, the sixteen year olds group seems to deal with time in a relaxed way. 

They need to have their own time to enjoy life. The boys seem to master technologies; 

their free time is spent either watching their favourite series or playing video games. They 

say that after a “hard day” of work at school they deserve to do what gives them pleasure. 

They seem to take control of their time – they are aware they need time to study as well 

as to have fun. The girls are not so at ease with time. They think they do not have enough 

free time to watch TV or be on the computer. Their main goal is to study. Both girls and 

boys wear clean casual clothes and trainers. They need to feel comfortable with their body 

image. All of them live with their parents and have one or two sisters or brothers. Their 

families can afford extra and private lessons in the subjects they need, especially 
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Mathematics, Biology and Chemistry. Although these are good students, teachers 

consider that these teenagers are too confident about their academic results and that both 

parents and students have excessively high expectations about their school performance.  

 

3.2.2  Definition of the “multi tasking generation” 

 

The fourteen year old boys were the first group to be selected for the interview and 

concerning the definition of “multi tasking generation”, all of them knew what it meant. On 

the other hand, the fourteen year old girls did not understand the meaning of this question 

at first. But when they understood it they agreed that they are like that; they do many 

tasks at the same time – watch television, listen to music, surf on the Net and do their 

homework. The older teenagers from this sample – fifteen and sixteen year olds – clearly 

identified the concept of multi tasking generation and also agreed that it is a reality; the 

fifteen year old girls justified that otherwise they would not have time to do everything, that 

nowadays they live in a rush and they are obliged to do one thing on top of the other. One 

of the girls this age group justified herself like this: 

“…. porque tem mesmo de ser. Ás vezes não há tempo para fazer uma 

coisa de cada vez.” – It has to be like this, sometimes there is no time 

to do one thing at a time”.  

From the twenty four teenagers that were interviewed only two fourteen years old boys 

and one fifteen year old girl did not agree about the efficacy of the multitasking method; 

they just think it is not possible to concentrate accurately on all the tasks at the same time 

especially if they are studying for some specific subjects. 

The fourteen year old girls were more effusive about this matter and they were unanimous 

in saying that most of the time they can do everything correctly.  

“A maior parte das vezes sai-nos bem.” ; “85%” – Most of the time, it 

works well (doing many tasks at the same time); 85% of the time. 

On the contrary two of the fourteen year old boys have doubts about this method‟s 

efficacy. 

“Nós fazemos mas se calhar não é o método mais correcto. Não 

estamos com tanta atenção. Não apanhamos tudo.” – We do it but 

perhaps it is not the most appropriate method. We do not pay attention 

to everything and we do not understand everything.  

These younger boys can clearly make the difference between doing homework as they 

watch TV or listen to music, for example, and studying and doing other things at the same 

time. All of them agree that in spite of doing several tasks at the same time, they have to 

focus their attention on a particular one if they want to do things right.  
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“Nesse caso não acho correcto. Quando estudo desligo tudo e 

concentro-me. “– In that case, I don‟t think it‟s right. When I study, I 

turn off everything and concentrate on studying. – a fourteen year old 

boy said. 

The girls from the same group age (fourteen year olds), on the other hand, need a noisy 

environment to be able to concentrate and study well but they also say that sometimes it 

depends on the subject. 

The teenagers from the other age groups did not specifically refer to the difference 

between studying and just doing homework. The majority of these teenagers can focus 

their attention and do different things at the same time. Only one girl from the fifteen year 

olds‟ group referred to the fact that she needs silence to study and to focus on the subject 

she is preparing for. 

 

3.2.3 Parental control of teenagers’ media usage  

 

Being independent and autonomous in their choices of media exploration was also 

referred to in these interviews. It seems that the parents of the group of fourteen year old 

boys are more worried about the video games their kids play than with the other media – 

television and Internet. They are not only worried about the time their kids play video 

games but also with the content – the game itself. 

“A mim os vídeo jogos sim. Quando passam à minha beira vêem o que 

estou a jogar e perguntam-me qual é o jogo.” – They control the video 

games I play. When they come to where I am they watch what I‟m 

playing and ask me about it.  

“A mim costumam-me dizer que estou muito tempo a jogar.” – They tell 

me that I have been playing for a long time. 

According to the fourteen year-old girls, the parents are only worried about the time they 

spend mainly on the Internet because of the cost – electricity and Net bills. Otherwise 

these girls take for granted that their parents trust them and respect their opinions. They 

also extrapolate to the situation in which parents have to blackmail their kids: 

“E há pais que quando vêm que o filho tá-se a desencaminhar, entre 

aspas, começam a chantagear e a dizer: se tirares boas notas, deixo-

te estar mais tempo no computador” – And there are parents that, 

when they see their kids are “taking the wrong path”, start to blackmail 

them; parents say: if you get good grades, I‟ll let you spend more time 

on the computer. 
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One of the interviewees – a fourteen year-old – makes a very curious observation about 

what his parents tell him:  

“Estamos a jogar um jogo que é mais cacetadas. (E os pais dizem) Tu 

clicas numa tecla e ficas aí a maior parte do tempo sempre a fazer o 

mesmo e isso não é nada produtivo.” – Now we are playing a game in 

which we are very aggressive. (And the parents say) You are spending 

your time just clicking and doing the same thing for a long time, and 

that is not productive.  

After mentioning this episode, these teenagers felt a little embarrassed and tried to say 

that they also play interactive and educational games, giving the example of games where 

you learn about History, and how to recycle materials (3Rs). 

According to the fourteen year old boys, the control of Internet use does not seem to be a 

priority of their parents; they say that sometimes their parents look at the “History” to see 

what they have been doing; one of these teenagers says he shares everything with his 

parents; another one mentions that sometimes his mother sees what he has been doing, 

and the other two teenagers say that no one sees what they do on the Internet. The girls 

of this age group are pretty sure that there is no problem in the use of the media, specially 

the Net; they simplify things to this point: if parents have given them laptops, it means that 

they trust their kids and so there is no need for surveillance. The boys are more critical, 

they admit that having a laptop gives them more freedom and makes it more difficult for 

their parents to control what they are doing. Everyone has their own computer and is 

independent in their choices.  

The fifteen and sixteen year old group of boys and girls are aware that their parents do not 

control what they do on the Internet. The main reason these teenagers can think of for 

their parents‟ lack of control has to do with trust. They think their parents now know their 

kids better than before, when they were younger, and so they trust their choices. 

Nevertheless the ambivalent feeling the group of fifteen year old teenagers has about their 

parents‟ interference is curious. Although they think that they have all this freedom to do 

what they please, they also feel that it is not real because their parents always know what 

they are up to, and if they cross the line, there will be consequences. Like the sixteen 

years old teenagers, these fifteen year olds instinctively know that they need to preserve 

their parents‟ trust otherwise they will act differently.  

Besides trust, teenagers diverge in presenting other reasons for having such freedom of 

choice concerning the media. For example the fifteen year old girls  think that parents, like 

their kids, do not have much time and so they do not interfere in their kids‟ choices; one of 

the girls from this age group is convinced her mother does not understand a thing about 

the Internet. Furthermore the sixteen year old boys seem to be experts in doing what they 

please without their parents‟ knowledge; they say that they can manage to do that 

because parents suffer from a lack of computer literacy.  
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“E mesmo os que tentam não conseguem lá muito.” – And even the 

parents that try to control their kids cannot really manage it.  

“ Isso é verdade. Eu não sou o caso mas o meu pai não controla o que 

eu jogo ou deixo de jogar.” – That is true. It is not my case ( not 

wanting their parents to control what he does) but my father does not 

control what I play. 

Moderator – “Mas ali o T disseste que não conseguem muito porquê?” 

But T said that parents cannot control very much what their kids do on 

the Net. Why is that? 

“Eles por exemplo não bloqueiam o Google. Podem até meter um 

certo bloqueio para certo tipo de sites mas se não bloquearem o 

Google uma pessoa pode simplesmente digitar umas palavras passe e 

descobrir alguma solução para passar por cima do bloqueio.” – For 

example parents do not block Google. They could even put a block for 

certain types of sites but, if they do not block Google, we can simply 

type in some passwords and find the solution to pass through it. 

“A questão é que os pais não estão a par da tecnologia ou … então 

não sabem certas coisas que nós … (dominámos).” – The question is 

that parents do not keep up with technology or …they do not know 

certain things that we do. 

“Em certos programas vão conseguir dominar mais ou menos o 

conteúdo que o filho vê mas o filho se calhar consegue ser mais 

esperto do que isso.” – In some programmes they manage to control 

more or less what their kids see but maybe their kids can be smarter 

than that. 

 

The suggestion that they could be controlled by their parents by looking at the History on 

the Internet was received with a wave of protests. These “experts” say there is a very 

simple and basic thing: they can simply erase the information from the History.  

Moreover all these older teenagers, especially the girls say that when they were younger 

their parents used to control them more, their parents used to ask them about what they 

were doing on the Internet, to whom they were talking, and which games they were 

playing. The fifteen year old girls confess that there is nothing to hide from their parents, if 

they wanted they could see what they were doing or watching and that their parents, 

especially their mothers give them advice about what not to do but they do not control 

them. The sixteen year old teenagers, boys and girls, seem to be even more confident 

about their autonomy and freedom, they are sure that they do nothing wrong and that their 

parents know that for sure. 
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3.2.4 Time spent on each medium 

 

Indeed these teenagers do not exactly know to quantify the time they spend on each 

medium – Internet, video games or television. In general they do know that they spend 

less time watching television than with the other media.  Definitely the time these 

teenagers, especially the boys, spend on the Internet and playing video games is superior 

to the time they spend watching television.  

The time both boys and girls, spend watching television mainly corresponds to the time 

their favourite American series are on. The boys share the same strategy: they construct 

or know by heart their own TV schedule with the day, hour and TV channel they like to 

watch (Dr House, CSI, Grey‟s Anatomy, etc). This way they do not waste time watching 

programmes they do not appreciate. 

According to the fourteen year old boys they only watch television when they cannot play 

video games or do other things. These boys also select what to watch – mostly 

documentaries and series. They also revealed that it is during the holidays that they watch 

television till late – three or four o´clock in the morning and that their parents are only 

worried about the time they spend on it. 

The older boys (fifteen and sixteen years old) that watch television say they watch it every 

day and at night, after dinner. They mentioned different time lengths for their watching: 

fifty minutes, one hour, one hour and a half; they say that it mainly corresponds to the 

series‟ time length.  

The teenage girls, especially the fourteen year old girls, say that television serves as a 

means of conversation with their family and that they watch the series they like, however 

they do not specify the time they spend on it The fourteen and fifteen year old girls say 

they do not have much time to watch television and so they do not spend many hours 

watching it, they just select some series to watch but they do not watch them every day. 

Being a fact that these teenagers consider Internet and video games as one and the same 

medium, they have no doubt in affirming that they spend much time on it. The fourteen 

year old boys seem astonished and at the same time fascinated by the time they spend 

on the Internet which they mostly associate with the playing of video games. 

“Jesus! Mas é a jogar. Nós todos praticamente é para jogar.” – Jesus! 

We spend a lot of time just playing video games. 
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The following answer to the question about how much time they spend on the Internet, 

given by one of the sixteen year old boys seems to illustrate the teens‟ fascination for the 

Internet.  

“Quantas horas tem o dia menos as horas da escola.” – (He plays) As 

many hours as a day has got less the hours spent in school. 

Although it is difficult for these teenagers, especially the boys, to quantify the hours they 

spend on the Internet, they know that it corresponds to too many hours when they play a 

video game. One of the fourteen year old boys says he plays video games every day and 

the other three male teenagers from the same age group claim that it depends on the 

work they have to do: if they have tests during that week, they play for less time. But one 

thing is certain, when they play video games they lose the sense of time – they cannot 

play a video game for less than two hours running, sometimes every day.  

The fifteen year old boys do not admit they spend much time on the Internet playing video 

games but they recognize they like playing video games and they play them whenever 

they have some free time mostly at the weekends. They admit that when they acquire a 

new game, they spend hours on the computer, playing it especially if they are on holidays. 

On the contrary, the sixteen year old boys say that they normally play video games every 

day when they arrive at home from school. They and their friends relax and have fun 

playing together online. They think they spend not less than two and more than five hours 

a day on the Internet as a whole: that is either surfing or talking to friends or playing video 

games. But they also confess that weekends and holidays are different, they can spend 

more time on these media. 

The practice these older teenagers have in playing video games seems to have given 

them some ability to control the time spent on these media when they need to. These 

teenagers have to set an alarm clock to remind them they should stop being on the 

Internet or playing, otherwise they will not have time for their school work. This is 

especially true if it is a new video game or a very exciting one that makes the teenagers 

spend hours, even whole weekends, on the Internet.  

As for the girls, there are some differences among the age groups concerning the time 

spent on the Internet and playing video games. Contrary to the boys, the girls separate 

the time they spend on the Net from the time they play video games.  

The fourteen year old girls think that they spend just a few hours a week on the Internet, 

perhaps one or two hours a week. But there is an exception one of the girls mentions she 

spends seven hours a day on her computer doing several things such as talking with 

friends in the Messenger, using the Hi5, listening to music and watching television at the 

same time.  
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The girls from the fifteen year old group say that they only stay more hours on the Net 

when they have school work to do; otherwise they do not spend more than half an hour on 

it and that there are many days they just do not have time to go there. Only one of the 

girls spends two hours a day on it. 

The sixteen year old girls also say that they spend little time on the Internet, just one or 

two hours a week looking for sites that have useful information for their school work or 

talking to friends on the Messenger. When asked about the time they spend playing video 

games these girls say they sometimes play but mainly the SIMS video game. Even though 

they do not say how much time they spend playing this game their detailed and 

enthusiastic description of the game leads us to believe they play the game very often and 

for many hours.  

When reflecting upon the time they spend on each, the male teenagers argued that 

Internet is the medium par excellence on which they spend more time due to the fact that 

it congregates all these media – television, video games and the Internet itself. Two boys 

(a fifteen and sixteen year old) even say: 

“É um mundo. Um mundo diferente da realidade.” – It (the Internet) is a 

world. It is a completely different world from reality. 

“ A televisão é uma coisa que nós vemos o computador é uma coisa 

que nós mexemos.” – Television is a thing we can watch but the 

computer is something we can do things with.  

 

 

3.2.5 Teenagers’ use of the Internet 

 

This virtual environment – the Internet – offers teenagers the possibility of exploring a 

world without boundaries and they use this tool not only for work (school work) but also for 

their own entertainment and to socialize. 

The top five Internet activities among the teenagers in this sample are: doing research for 

school work, talking to friends on the Messenger, using personal pages like Hi5 – the only 

one used among these teenagers – watching videos on YouTube and television, playing 

video games. Besides these activities, downloading is also mentioned by some of these 

teenagers as something they do but many of them do not like to talk about it openly.    

Concerning the use of Internet to do school work, the fourteen year old teenagers say 

they use it for some subjects – Portuguese, Geography, Science and History – and they 

mainly find the information they need on Wikipedia. The fifteen year old teenagers confirm 

they sometimes use the Internet to do school work but they say they also use other 
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sources, such as Diciopedias, Infopedias, books, and dictionaries when doing research. 

They add that when they google for information, the first site that appears is Wikipedia. 

The same is reported by the sixteen year old teenagers who use the same process. 

When asked if they get reliable information from that website, all were unanimous: they do 

not.  The fifteen year old male teenagers say: 

 “Eu antes utilizava isso (Wikipedia). Mas só que depois disseram-me 

que ás vezes tinha informações falsas” – I used to use Wikipedia but 

then I was told that sometimes had false information on it. 

“ Acho que não é um site muito fiável. Porque não é uma coisa que 

seja feita por pessoas com conhecimento específico sobre a matéria. 

Uma pessoa como eu, posso fazer isso, posso opinar sobre um tema 

sobre o qual se calhar não tenho grande conhecimento. A dinâmica do 

site é engraçada mas isso dá azo a vários erros científicos.” – I think it 

is not a very reliable site. It is not made by someone with scientific 

knowledge about the subject. A person like me can do it; I can publish 

my opinion on a subject about which maybe I am not well informed. 

The site‟s dynamic is interesting but it can be a source of scientific 

errors. 

Although they know it is not a reliable site, all these teenagers take a look – at Wikipedia. 

They do not disdain this site; on the contrary, it is very popular among these teenagers. 

Their explanation for this contradictory attitude is that this site offers them a general idea 

of the topic they are working on and that it is very useful. After having a look at it, they can 

always compare the information they find in Wikipedia with other sources and try to see 

what is wrong and correct it.  

Another use one of the fourteen year old girls makes of the Internet is to translate school 

works – from Portuguese to English. It seems the other girls do that too because they felt 

a little uncomfortable, as if this information was a kind of top secret – English teachers 

should not know it.  

A particular thing about the use of Internet for school work is that the fifteen year old 

teenagers showed surprise when they were told the questionnaires revealed it is 

considered the main use teenagers make of Internet. Nevertheless they confirm they 

sometimes use the Internet to do school work but it is not mainly for that. They use it 

among other things to watch videos on YouTube.  

Of course watching videos on YouTube is also a very popular activity among these 

teenagers with the boys frequently watching comedy and sometimes video clips. The boys 

even spend time in groups watching comedy videos and they do it just for fun. Videos with 

people falling down and getting hurt are something the fourteen year old boys like to 

watch and laugh about. The older boys like to watch more satirical videos. 



American popular culture and the lifestyle of Portuguese teenagers 

 

 

 
 

Author: Isabel Cristina de Oliveira Gomes 
43 

Concerning comedy videos the fifteen and sixteen year old girls are not as enthusiastic 

about them as the younger female group. They argue that they only watch those videos 

when the boys recommend them, otherwise they are not interested in them. 

However, when the fourteen year-old girls were asked about their use of the Internet they 

added other programmes they like to watch on YouTube. Besides comedy and video clips 

they also spend time watching some series like “Naruto” and “Gossip Girl”. Once again 

they appeal to the notion of responsibility; they say they only spend time watching those 

programmes when they do not have school work to do. Furthermore, they explain the 

positive aspects of doing it – watching TV series means they are investing their time in 

learning and improving their English. 

Both fifteen and sixteen year old girls named video clips as their favourite programme to 

watch on YouTube. The fifteen year old girls also added they liked to watch film trailers 

about what is going to be in the cinema and sometimes they do some research for school 

work – there are some films on YouTube that have to do with the subjects or the work 

they have to present, book reviews, for example. 

Unlike the boys, the girls do not frequently share their knowledge about the things they 

find on YouTube. Nevertheless these female teenagers sometimes get together to watch 

some comedy videos with boys.  

The use of Hi5 and Messenger to communicate with friends is mentioned by everyone in 

the interviews. But they elect Messenger as the most used tool to communicate with 

others. These teenagers pointed out several reasons for Messenger‟s success: it is 

easier, faster and becomes cheaper than using a mobile phone. Being easier and faster 

are the two characteristics teenagers mostly like in this service; interacting with other 

people in “real time” is also a very important achievement when they are only typing 

messages and not using the microphone. They also added that they even have got 

another advantage in comparison to the normal mobile phone; their computers have got a 

webcam that can be used whenever they want. 

Turning on the webcam depends on the circumstances and varies from teenager to 

teenager. The ones that admit using it regularly (more the boys than the girls) nominated 

contact with other family members and close friends living either in Portugal or in other 

countries as the main use they make of the webcam. But one of the fifteen year old girls 

says she has to use it whenever she contacts someone – this girl explains that she likes 

to see and look at the person, that she likes images. And the fifteen year old boys take for 

granted the use of a webcam, as a matter of fact, they say every member of the family 

has got a computer with a webcam.  

It is also worth mentioning that in further conversation, the teenagers explained that they 

do not use the webcam as often as they would like to because they face the problem of 

having a “slower” computer than they would like, especially when they are playing some 

video games. 
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The use this generation of teenagers makes of the Messenger is justified in a simple way 

by the fourteen year old male teenagers; they effusively claim Messenger is the basis of 

the Internet. Messenger is considered a useful tool to keep in touch with people they care 

about and have not seen for a while, either because they are on holiday or because they 

are not attending the same school at the moment; to talk to other colleagues when they 

have school group work to do; to share knowledge about school subjects and do some 

revision work for tests or even to do the homework together; to gossip about other 

teenagers; and finally to contact people they do not really know, either because they are 

playing a video game or they meet in a chatroom. 

When it comes to the question of contacting strangers, these teenagers are very reluctant 

and they say they do not normally do it. The fourteen year old girls even say they have 

never talked to strangers on the Net. All of them say they just select people they know to 

add to their mailing list.  

But during the conversation, it appears that they do chat or have chatted with people they 

really do not know. The fourteen year old boys say that sometimes behind a stranger that 

they add to their mailing list may be a computer virus and that chat rooms are the most 

dangerous means of communication on the Internet; there, in those rooms – or so they 

say – everyone talks to everyone, there is no control; the fifteen year old girls say that 

sometimes they have to block the access of some people to their mail because the people 

that come from nowhere (mainly they are lost and have the wrong email address) ask 

many questions. For example, they want to know where they live and how old they are. 

One of these girls believes that now there is much more information about the dangers of 

talking to strangers through the Internet than when she was younger – twelve or thirteen 

years old; she confessed she used to get in touch with some people she did not really 

know. 

The reason why Hi5 is not so popular among these teenagers, especially the older ones, 

is that they do not have so much time as they used to and principally because they have 

experienced some embarrassments and uncomfortable situations with it. Since it is a 

page where they expose their life and to which everyone has access, they sometimes 

come across people they do not know at all and that keep asking about personal 

information and giving opinions about their life.  

One of the girls gives a very interesting explanation of how Hi5 works:  

“É pôr as fotos. É como fazer a montra de nós. Apresentarmo-nos ao 

mundo. Metemos lá assim uma marca bonita, aquilo que nós 

gostamos, os nossos interesses, os nossos livros, filmes que vimos, as 

fotografias, os amigos e depois podemos autorizar ou não que as 

pessoas entrem no nosso perfil.” – We put our photos there. It is like 

making a shop window about us. We present ourselves to the world. 

We put there a beautiful brand, what we like, our interests, our books, 

films we have seen, photos, friends and then we give permission or not 

for people to enter our profile. 
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According to some of these teenagers, they end up adding their friends‟ friends to their list 

in Hi5 and there comes a time when they lose control. They no longer know those people 

and why they have added them. So, many teenagers think that even though they may 

receive false emails on Messenger, this is a more controllable means of communication 

than Hi5. They control better who they want to talk to. 

 

 

3.2.6 Negative aspects in the use of these media 

 

Concerning possible negative aspects in the use of these media: television, Internet and 

video games, the teenagers mentioned sedentary habits and addiction as obvious 

aspects. The time spent with these media can bring these side effects that will cause 

health problems. 

Watching television is mentioned as the most common medium that leads people to 

sedentary habits. You just have to turn on the TV, and lie on the sofa for hours watching 

programme after programme. The majority of these teenagers do not mention other 

possible negative effects; they say it depends on the programmes you choose to watch; 

however, it is worth mentioning some teenagers‟ particular opinions on the matter. One of 

the fifteen year old boys is very worried about some scenes from films that show sex or 

women in lingerie and that are broadcast at improper times, for example, at six or seven 

o´clock in the afternoon when kids arrive home from school. In this teenager‟s opinion, 

these scenes are the source of jokes among older teenagers but they can negatively 

affect younger teenagers. One of the sixteen year old girls seems also worried about her 

ten year old sister because she likes watching “Morangos com Açucar” – a Portuguese 

soap opera that deals with adolescents‟ problems – and she thinks that her sister gets the 

wrong ideas from it, such as drug problems and other things.   

The sixteen year old boys add that the main problem with television is the poor choice of 

programmes that the four main Portuguese channels broadcast; the programme 

schedules basically show soap operas and series, and there are few debates, for 

instance. They justify this strategy with the competition for audiences. And these boys  

also dislike publicity; it gets on their nerves when they have to wait for five to ten minutes 

for the series they were watching to be broadcast again. This is one of the reasons the 

boys give for downloading the films or series they like. However this group of teenagers 

also emphasizes that, if there is access to other channels, there may be many and 

diversified choices.  

The fourteen and fifteen year old male teenagers also mention some specific negative 

aspects in the use of the Internet: violence, pornography and other “dirty things” they 

come across when they are surfing, and the excess of time playing video games.  
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The fourteen year old boys report examples of teenagers they know and that are addicted 

to the Internet or video games. 

“Ele come a ver Internet. Come uma fogaça inteira.” – He eats when 

he is on the Internet. He eats a whole loaf of bread (that is at least half 

a kilo). 

“E também teve um caso o ano passado na 3 (escola nº3), dum aluno, 

que o CS (Counter Strike) era dos jogos mais jogados e jogava tanto 

aquilo que chegou a uma parte que arrancava as pestanas. E ficou 

sem pestanas.” – And I also know someone, a student from school 

no.3, that last year used to play CS ( Counter Strike) the most popular 

game at the time and he played it so often that he started to pull his out 

eyelashes. And he ended up without eyelashes. 

Although they all say that they are not addicted to these media, the fourteen year-old boys 

seem particularly worried about the time they spend playing video games. If they can, they 

spend a whole day playing, one game after the other. The sixteen year old boys were 

almost offended when asked about whether they did not consider they were addicted to 

video games. However these teenagers play video games nearly every day for more than 

three hours and weekends are spent playing for several hours.  

As already mentioned, violence is another negative aspect highlighted by these 

teenagers. And they seem to be up-to-date about what is happening in the realm of video 

games by giving examples of some bad consequences video games can bring to people‟s 

real lives. They know it either through the news or through people they know well with real 

cases. For example, the fourteen year old boys mentioned to the news about a shooting in 

the USA carried out by teenagers that were imitating all the missions that were in the 

game GTA (Grand Theft Auto). And one of the fifteen year old boys told the story of a 

young boy, eleven or twelve years old, that likes to play games like wrestling and that one 

day he was playing that game at school and he broke a colleague‟s arm even not wishing 

to do so. 

The fifteen year old boys expressed their worry about the influence violence in video 

games has, especially on young teenagers. According to one of those teenagers, war 

games are a bad influence for young teenagers and he states that this is because they 

have not got the perception of good and evil yet; i.e they are too young to have that 

mentality established. When asked whether he and teenagers of his age have that notion 

of good and evil he answered affirmatively and added that parents should understand that 

there is a specific age for the games their children should play and that is written on the 

game´s cover.  

A curious thing is that this boy plays a war game, Call of Duty, and he likes to play it a lot 

because he has already played the whole series. But he justifies himself by saying that 

this is not about modern war, it is about the Second World War and it is a game of 

strategy. The other boy that has been playing Counter Strike for six years also explains 
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that although this is considered a violent game, you can transform it into a non-violent 

one. He explained that this is considered a violent game but only if it has many skins – too 

much blood and things like that; if you remove those skins from the game, it is like playing 

a console game. 

The oldest male teenagers (sixteen year olds) are not so worried about the negative 

effects of the use of the Internet: They think that it depends on peoples‟ intentions whether 

to use it in a negative or positive way.  

“O único problema da Internet é o uso de outras pessoas. Por exemplo 

“knids” ou isso que às vezes pensam que a Internet é toda deles e 

usam-na de uma forma que às vezes estraga a nossa própria 

experiência” – The only problem with the Internet is the use other 

people make of it. For example “knids” (kind of alien) or other things 

that sometimes think that they own the Internet and use it in a way that 

spoils our own experience. 

“Os aspectos negativos variam de pessoa para pessoa. As pessoas é 

que decidem os aspectos… porque decidem o que fazem, e a partir 

daí, prontos e à vista de outros pode ser um aspecto negativo mas à 

vista deles até pode ser uma coisa perfeitamente normal.” – The 

negative aspects vary from person to person. People decide which 

aspects … they decide what to do and from then on the others can 

consider that it is a negative aspect but they think it perfectly normal.  

As for the playing of video games, these older teenagers do not consider there are any 

negative aspects, except for the quality of the game. They clarify their position by saying 

that, like everything else, there are good and bad games. 

The girls are more worried about the addiction and sedentary habits the Internet can 

bring. The fourteen year old girls mention they get really annoyed when their mothers call 

them to do something or to have dinner when they are in the middle of a series or video 

clip watching or even playing a game. When they can, they try to postpone the activity, 

otherwise all of them, except one, simply do not obey their mothers and stay for twenty 

minutes more finishing their tasks on the computer. They confess they sometimes feel 

addicted to the media. 

The danger of meeting and contacting the wrong people through the chatrooms and even 

Messenger or Hi5 are also considered as being part of the risk when they allow those 

people to enter their computer. The older teenagers (fifteen and sixteen year olds) 

conclude that maybe the problem is not the Internet itself but the use people make of it. 

The fifteen year old girls mentioned that they are sure they are more protected now than 

they were in the past because they have learned more about it and they have more 

experience and knowledge. 
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The fourteen year old girls give great importance to the family, especially their own. And 

they think that one possible negative aspect in the use of the media could be the 

disconnection from the family and the real world. But when the girl who said she spends 

six hours a day online was asked to give her opinion, she thinks she cares about her 

family and knows what is happening around her. But the other girls protested and doubted 

about her effective connection to the real world. 

Although the fifteen year old teenagers recognize there are many positive aspects in the 

use of the Internet, they seem to be more worried and more aware of possible dangers 

than the other age groups. They seem particularly worried about the dangers that 

conversations and contacts they make with strangers can lead to.  

One of the boys in particular is outraged about the invasion of privacy he was subjected to 

when he was younger and had a page on Hi5. Two of the girls even noticed that there are 

ways intruders can access to computer and they say that technology is so advanced that 

those intruders can identify the place where they are and know everything about them. 

One of the girls seems to be very upset about it and says: 

“É assim, eu não sei, não conheço, não sei como é que se faz, mas já 

ouvi dizer que agora há maneiras de fazer coisas assim que antes não 

havia. Portanto ainda precisamos de ter mais cuidado quando estamos 

a falar com as pessoas, mesmo que disséssemos o que disséssemos 

eles nunca nos conseguiam encontrar, agora é diferente.” – It is like 

this, I really do not know, I do not know how, but I was told that there 

are ways to do things that were not possible to do before. So, we need 

to be even more careful when we are talking to people on the Net; 

before we could say whatever we pleased because they would never 

find us, but now it is different. 

These fifteen year old girls seem to know what to do in order to avoid the dangers they 

refer to. Their suggestion is that they have to be very attentive when they use the Internet 

and if they are not, if they are naïve, something bad can happen. 

The fifteen year old boys also identify other negative aspects in the use of the Internet, 

such as sedentary habits and the excess of publicity. They think that taking exercise and 

being with real people are the best things to do. One of the boys mentions that people that 

use this technology too much becomes “dumb”. As a further explanation he says:  

“Não é ser burras. Acho que as pessoas habituam-se demasiado ao 

facilitismo de ir à Internet fazer isto e aquilo e acabam por perder 

aquela …, não é uma tradição mas acho que devia ser um hábito das 

pessoas de se calhar ler livros, ou recorrer mais aos livros e biografias, 

e revistas ou jornais para sei lá aumentarem o seu conhecimento, a 

sua cultura geral. Não é só na Internet que as pessoas conseguem 

descobrir coisas, não é? Há sempre os livros. E quê? Daqui a 20 anos 

vamos andar a ler livros na Internet, acho que não. Também não pode 
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ser.” – It does not really mean they are dumb. I think that people get 

used to the ease of work obtaining information from the Internet and 

they end up losing the habit of reading books, magazines, newspapers 

and things like that. I don´t know, but they could improve their 

knowledge, their general knowledge by doing so. It is not only on the 

Internet people can discover things, is it? There are always books. And 

so what ? Are we going to be reading books on the Internet in 20 years 

time? I don‟t think so. It just cannot be. 

Another boy from the same age group takes for granted that this is the future, that more 

and more people are using this virtual world and that people prefer to be at home online, 

talking to friends they do not know rather than going out to socialize with real people.  

They also mention that this world, the Internet world, is completely different from the real 

world. One of the boys says that if people are not aware of these differences, they have 

the illusion that everything is easy. For example shopping through the Internet seems to 

be very easy, he says. You just have to choose the things you want and they come at 

your door. Another example this teenager presents is the ease with which a singer 

becomes famous through the Internet and youngsters want to be like them. But according 

to these teenagers, life is not that easy. Actually it is very different; it seems these 

teenagers know you have to work hard to obtain the things you want  

 

 

3.2.7 Reasons for the popularity of video games  

 

The reasons for the popularity of video games clearly diverge according to the gender and 

age of this sample of teenagers. The girls nominate mystery, adventure and fun as the top 

reasons for the popularity of video games. The boys like to face new challenges and to 

surpass obstacles and levels; it seems they take video games more seriously than girls in 

general. All in all competition and strategy are the ingredients that keep male teenagers 

fixed on a video game.  

Within this sample of boys, things also differ according to their age. The fourteen year old 

teenagers spend a lot of time practising and improving their tactics in order to play with 

their friends and to win the games; they want to be the best. The fifteen year old 

teenagers spend many hours playing when they have a new game but then they just play 

video games during the weekends or when they really have time. The sixteen year old 

boys consider the playing of video games as part of their daily routine in order to relax 

after a school day; they seem to know how to control the time they spend playing video 

games during the week, but when they have free time at the weekends or they receive a 

new game, they can play for hours at a time. 
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It seems that it is among the youngest girls that there are similar tastes to the majority of 

the boys. They seem to like to play the same kind of games as boys, and they also feel 

that the challenge and the objectives they have to achieve during the games make them 

very addictive. Two of the girls reveal a curious fact: one of them started to like playing 

video games with her brothers when she was seven years old and the other one was 

taught by her elder sister, not only to play the video games but also to watch TV series. 

The girl who said that she started playing since childhood revealed she likes playing 

“Crazy Taxi” and says that the killing is also something that makes a game a good one; 

the other girls laughs nervously. But one of them is very determined to make it clear that 

she does not like those types of games. She believes that there are people that confuse 

reality with fiction and start killing in real life.  

The two girls from the fifteen year old group that play video games also have very different 

tastes and feelings about this matter. One of them only likes playing GTA – Grand Theft 

Auto, a car race game, because she likes to drive the cars and to chase after others. She 

definitely dislikes games of strategy, considering them very frightening and violent. The 

other girl does not mention the name of a specific game but says that she likes strategy 

and car games, and basically every game that has an obstacle to overcome and an 

objective to achieve.  

The sixteen year old girls seem to be very different from their younger peers in choosing 

video games. These girls definitely do not like being stressed and anxious when they are 

playing a video game; they do not like to feel that they do not control the game. These 

girls‟ extensive explanation of how their favourite video game (The Sims) functions is the 

evidence that they elect this game as number one in their top choices because they only 

want to have fun and to enjoy the game and to be in control. They seem to enjoy 

themselves most when things go wrong for the family they have created. And that 

happens either because the husband is too tired of working and dies, or when there is a 

big fire in the kitchen of the house and the whole family dies, or even when a character 

that they have created does not have enough energy to swim across the big swimming 

pool and drowns. Being decision makers about people‟s lives in the video game is 

something that seems to please these girls. They can create their own objective and make 

the game according to the options they have chosen; they also say that they like to see 

the family story going along different paths and never ending.  

“Eu gosto desse jogo. Aquilo é divertido. É mais ou menos como a 

realidade. E porque é um jogo que não é cansativo. Uma pessoa 

consegue estar a jogar aquilo durante muito tempo sem se cansar.” – I 

like that game. It is fun. It is more or less like in real life. And it is not 

tiring to play it. A person can play the game for hours without getting 

tired. 
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Boys are more specific about the characteristics of the games they play; they seem to 

understand better how they work and how to take advantage of that knowledge. When it 

comes to the games they play, one of the fourteen year old male teenagers becomes a 

little nervous and says: 

“É assim eu tenho dois jogos que não são lá muito educativos (risos); 

o “Red Bullying” e o “Sam Scared” … que é tipo de gangs e isso 

(risos).” – It‟s like this, I have two games that are not very educational 

(there is some laughter); “Red Bullying” and “Sam Scared” … that is a 

game with gangs and stuff like that (again some laughter). 

In spite of claiming that they mostly play sports‟ games, these male teenagers quickly 

identified other video games they played, for example Metin2 – a MMORPG game. Their 

explanation of how to play it is very simple: each player creates their own characters, they 

have got different objectives and they own a map; during the game they have to negotiate 

with other people (characters). 

“Houve um jogo em que aquilo não tinha um server português, eu 

comecei a jogar no server inglês e estava lá um inglês e também com 

brasileiros e assim.” – There was a game which didn‟t have a server in 

Portuguese and I started playing on the English server and there was 

an English person and also a Brazilian one and other people who I 

talked to.  

It is curious that one of the male teenagers corrected the first idea they had given about 

not talking to strange people:  

“Nesse caso falamos com pessoas que não conhecemos.” – In that 

case we talk to strange people; people that we don‟t know at all. 

The characteristics these male teenagers identify as being very important in a game are: 

the capacity of evolution and being online, it means that there are several players. They 

also like games in which they learn something about History, for example, war games. 

Only two boys from the fifteen year old group play video games. One of the boys likes to 

play poker; he does not play with real money as it is all fictional and he thinks that he 

learns a lot, principally when he loses all the money he has earned – this way he has a 

perception of reality, what it is like to lose what you have acquired. The other boy likes to 

play a First Person Shooter game – Counter Strike. He started playing it six years ago 

when an older boy taught him how to play it and since then he has never stopped playing 

it. He does not consider himself addicted to the game but he likes it a lot because he can 

play it with his friends and get some truly fun moments.  

The sixteen year old boys seem to be the games‟ experts. They know exactly what makes 

them choose one game rather than another one. According to these teenagers, a good 

game has to have action and it should have essential characteristics that they identify as 
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playability and graphics. Both things are inseparable; when they choose the game they 

know that what makes it a good one is the combination of both characteristics. Their 

explanation about this is very simple.  

“É jogabilidade é como é que uma pessoa controla a personagem, o 

carro ou isso e que funções, que tipo de opções é que uma pessoa 

tem para jogar, que experiências é que nos fornece. E os gráficos, 

prontos, é imagens.” – Playability is the way a person controls the 

character, the car or something and the functions a game has, the kind 

of options a person has to play, the experiences it gives us. And the 

graphics are the images. 

“ É o aspecto visual do jogo.” “ E os efeitos” – (Graphics) It is the visual 

aspect of the game. And the effects. 

Besides these characteristics, the boys explain that action is essential in a game and that, 

in spite of the limits imposed on a video game, they like to control the game.  

They also say that sometimes they do not like the game but when they are playing it with 

a group of friends online they had so much fun that they started looking at the game in a 

different light. 

“E também depende por exemplo nós costumamos estar à noite todos 

juntos para falar com os amigos e nós prontos combinámos um jogo 

vá e estamos todos a jogar esse jogo e depois estamo-nos a divertir 

com um jogo que se calhar pode não agradar a alguns mas depois 

através da conversa a pessoa entusiasma-se com o jogo entram na 

onda e…” – It also depends on the way we play it. We usually get 

together in the evenings (on the Net) and we choose to play a game. 

Sometimes the game does not please everyone but while we are 

playing and talking we get enthusiastic about the game and start liking 

it. 

Socializing is also a function these older teenagers attribute to playing video games; they 

make arrangements in order to be together at a specific time on the Net to talk and then 

they always end up playing a game online. They are sure about the positive aspects 

playing video games can bring to people. It has been demonstrated how playing video 

games develops manual dexterity (they give the example of surgeons that play games 

and improve their manual dexterity in 15% to 20% and there are also games that develop 

mental capacity.  

 

Somehow both boys and girls make remarks about each others‟ tastes in video games. 

This particularity was more accentuated in the oldest group. All girls and boys are critical 

about the other gender‟s taste for video games. The girls say that boys like to play violent 
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games and to kill people in video games as well as to surpass levels. And they also say 

that when they do not achieve what they want, they get really annoyed and stressed. On 

the other hand, boys comment that they cannot understand why girls like a game in which 

they spend “hours” choosing the colour of an object and where to put it. They think girls 

are lazy and they do not like to face their problems and try to solve them. According to 

these boys the girls like to have everything ready for consumption. They explain 

differences between genders: while girls like to build a house, to furnish it and take care of 

puppies and parrots for example, boys like to play games with action that involves 

dexterity and a certain number of clicks; they like to take their minds to the limit and to test 

their reflexes. One of the boys says: 

“Querem tudo à maneira delas enquanto que nós …se encontrarmos 

um problema nós … uma coisa diferente na nossa vida nós tentamos 

ultrapassar aquilo e arranjar uma forma de contornar o obstáculo que 

nos apareceu à frente enquanto elas ficam ali num dilema.” – They 

(girls) want everything their way while we (boys) … when we find a 

problem, something different in our life, we try to get over it and find a 

way to go round the obstacle while they (girls) remain in a dilemma for 

hours. 

 

3.2.8 Reasons for American TV series popularity 

 

According to these teenagers they do not often watch television but the majority 

nominates the American TV series as the best programmes that are on TV. The older 

teenagers claim that they basically turn on the TV to watch these series.  The fourteen 

year old boys, for example, say that they only like watching documentaries and American 

TV series. The fourteen year old girls admit that when they watch television they do it in 

the family but the boys do not even mention this aspect; they simply download those 

series from the Internet which gives them the advantage of being a step ahead of the 

Portuguese television channels.  

 

“Mas neste caso já não utilizas a televisão porque tiras as séries e vês 

no computador.” – But in that case you don‟t watch television because 

you download the series and watch it on your computer. 

“E nós também.” –  We also do that. 

 

“E ficamos à frente da televisão.” – And so we are a step ahead of the 

Portuguese television channels.  
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“É tão simples tirar da Internet com o site, e ficas á frente daqui.” – It‟s 

very easy to download from the Internet, we just use the site; and then 

you are a step ahead of the Portuguese television channels. 

“O Prison Break e o SmallVille já tenho as séries todas à frente.” – I‟ve 

already got all the new and updated series of “Prison Break” and 

“Smallville”.  

 “E eu já tenho o House.” – And I‟ve got the series of “Dr House”  

“O Prison Break já tenho a 4ª edição da 6ªsérie.” –  I‟ve already got the 

4th season of the 6th series of “Prison Break”. 

 

Only the fourteen and sixteen year old boys mentioned that they download. Both male age 

groups do not seem worried about the possibility of committing a crime. The older ones do 

not take the issue seriously, joking about this situation and saying they “buy” things, and 

that no one downloads. The younger ones seem uncomfortable after admitting to 

downloading. But then they justify that if they do not sell things, there is no crime and, 

according to these teenagers, everybody downloads. So, they are not the only ones who 

do it and they cannot understand how it can be a crime if it is so easy to have access to 

downloads.  

American series like “Boston Legal”, “Supernatural”, “Lipstick Jungle”, “Gossip Girl” 

“Shark”, “CSI”, “Dr House”, “Pathologist”, “Without a Trace” are very popular among the 

fourteen year-old female teenagers. These series deal with law, fashion, science and 

investigation and, according to these girls, most of them have a very important ingredient 

– mystery. They also say that the popularity of these series congregates two main 

interests: their likes and their future dream career. The two fifteen year old girls who have 

some time to watch the series referred to the quality of the actors‟ performance and the 

content of those series as the main ingredients for their popularity. 

The fifteen and sixteen year old girls seem to watch fewer series than the younger girls 

due to lack of time; they only mention CSI, Dr House, Simpsons and Family Guy as being 

the most popular ones. They justify their viewing by saying that they learn a lot by 

watching Dr House and at the same time they find the series entertaining because of the 

character, who they consider awesome. These girls also compare the quality of American 

series to the Portuguese ones; they say that Portuguese series lack quality, originality and 

are very repetitive. And on the contrary American series offer them original and quality 

stories. 

 

Male teenagers also claim to prefer American series like Dr House, Grey‟s Anatomy and 

CSI because of the ideals they represent – sophisticated research and advances in 

medicine and the fact that they (the characters) solve all the mysteries and problems 

whatever their sources. These teenagers also appreciate the humour of Dr House‟s 

character. The fifteen and sixteen year old male teenagers say these are cult series and 
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that you can learn a lot from them. And humour is basically the reason for the success of 

the Simpsons and Family Guy – they think it is an amusing way of depicting American 

society. 

 

3.2.9 American culture and media images  

 

In fact, these teenagers seem to know a lot about American culture and they can easily 

recognize icons of American culture in the series they watch. The fourteen year old girls 

give specific examples of differences they appreciate in “CSI Miami”, “CSI New York” and 

“CSI Las Vegas” – in Miami people wear colourful and sexy clothes, in New York dark 

colours are used, there is much more traffic, and in Las Vegas everything is entertainment 

and lights. They are positively sure that the Americans are very proud of their nation and 

culture; they say that American culture is very diversified because there are many people 

from other countries that go there in search of better living conditions. These girls are also 

certain that the United States of America is a great economic power in the world and if 

they go down, the rest of the world will go down, too. One of the girls is so enthusiastic 

about this country that she would love to be American. The other girls are also very 

enthusiastic about the fact that every street is crowded with people as well as shops; there 

is a lot of fun and they minimize the fact that there are poor people living there, too – on 

the grounds that inequalities exist everywhere. 

The older girls seem not so enthusiastic about the American life style. The fifteen year old 

girls say it is a very individualistic culture; they say that from the series they watch, they 

get the idea that Americans like to fight and be heroes all the time, and that they do not 

seem to know where other countries like Portugal are situated. The sixteen year old girls 

refer to The Simpsons and Family Guy as examples of criticism of American culture. They 

also identify the American family pattern: according to these girls it seems that the 

majority of Americans are divorced and that they have complex family relationships; they 

say that there is such a diversity of connections between people and that all these family 

patterns sound strange for them. And they think that the American life style is superior in 

comparison with the Portuguese life style. 

Likewise the boys can identify the country through the images and the video games they 

are exposed to in the series they watch. The fourteen year old boys recognize the United 

States of America through the infrastructures and architecture (hospitals, skyscrapers), 

food (mainly hamburgers and hotdogs), holidays and traditions (Thanksgiving…). For their 

part, the fifteen year old boys refer to the racial diversity and the grandiosity and 

development of that country.  

And all of them infer conclusions: the younger teenagers effusively conclude that the 

lifestyle of Americans is very unhealthy, stating that obesity is a very serious problem in 

that country, and that Americans are very proud of their History and preserve their 

traditions. The older teenagers state that Americans are much more open minded than the 
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Portuguese due to the cultural and religious diversity and to a different mentality. 

According to them, Americans are pioneers in every field, and the United States of 

America is ahead of other countries. But the sixteen year old male teenagers also pointed 

out that American series, especially The Simpsons and Family Guy show them other 

aspects of American society, such as their extreme patriotism or religious fanaticism, and 

that pollution, racism, crime, corruption, and dysfunctional families are also things they 

have to deal with. They also refer to the fact that Americans seem to ignore the rest of the 

world, and behave as if they believe the United States of America is the world. All 

teenagers recognize that it is a very developed country. A sixteen year old boy 

summarizes his ideas like this: 

“É a imagem do desenvolvimento porque nota-se que lá há um avanço 

muito maior da tecnologia do que existe aqui, por isso é que talvez as 

séries sejam melhores, a maneira de pensar é melhor e por isso é que 

são feitas coisas sei lá divertidas e chamam tanta a atenção das 

pessoas.” – America is the image of development because they clearly 

have more advanced technology than we have here. That‟s why the 

series are much better than the Portuguese ones, their way of thinking 

is much better. And for that reason the things they make are 

entertaining and call people‟s attention. 

Although some of these teenagers do not consider they are influenced by the American 

media images, they mention that they are aware of their influence on individuals. The 

youngest female teenagers (fourteen year olds) are the only ones among all the 

interviewees to openly consider that they feel the choice of their future career is 

conditioned by the series they like to watch. 

“… Quer dizer ainda não sei não é? Porque eu quando vejo o Boston 

Legal quero ser advogada; quando vejo o Lipstick Jungle quero ir para 

Itália desenhar roupa, vejo o CSI e oh afinal vou querer ser 

investigadora. ” – It means I do not know yet what to be, do I? Because 

when I watch Boston Legal I want to be a lawyer; then when I watch to 

Lipstick Jungle I want to go to Italy and be a clothes stylist; but then I 

watch CSI and that‟s it, I want to be a researcher. 

These girls agree that the series they watch are also responsible for their eagerness to 

seize their opportunities and to follow their dreams. 

“Mas imagina se tu tens um sonho. Imagine-se olha o que é que 

aqueles que atingem o top de Hollywood o que é que têm a mais que 

tu? Não têm nada. És Portuguesa. Vai-te prejudicar? Vai e muito. Vai. 

Muito mesmo. È claro que os teus pais dizem, é claro que não querem 

que vás para longe… mas se não fores atrás do teu sonho como é que 

é? E depois olha não vais atrás, não segues a área que queres e 

depois pensas e se eu fosse atrás.” – Just imagine you have got a 

dream. And just imagine … those people in Hollywood, what do they 
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have that you do not? They have nothing. You are Portuguese. Will 

this harm you? Yes it will, and a lot, believe me. Of course your parents 

say … of course they do not want you to go far away but if you don‟t go 

after your dream, what then? You can‟t go back; you don‟t choose the 

area you want and then you think what if I go back.” 

“Exacto. Pois”. – Exactly. 

Moderador – “Nessas séries se calhar pensam mais nisso, não é? Nas 

oportunidades que poderiam ter, não é?” – Moderator: ”So watching  

those series makes you think more about the opportunities you could 

have?” 

“Se calhar pensamos mais em nós. Somos mais egoístas.” – Perhaps 

we think more about ourselves. We are more selfish. 

The other teenagers in this sample do not consider themselves influenced by this culture; 

they say that they are so used to it – through television and video games – that they do 

not even notice its influence. They say they know that what they watch is not real; nor 

does it correspond to Portuguese reality. The sixteen year old boys think that American 

series just show the jobs (doctors, researchers, etc) and how people perform them. This 

way they have access to different perspectives and get more information about the 

possible jobs they may choose in the future. Both girls and boys from the sixteen year old 

group also mention that they know that what is represented in the vast majority of films 

and series normally corresponds to the good things that exist in the United States of 

America. But the girls confess that if the message is too dramatic they tend to change 

their point of view and that sometimes American TV series and films portray the reality so 

well that they end up believing in it. 

Although the majority of the teenagers interviewed claimed they are not influenced by 

American media images, they recognize that some Portuguese teenagers are influenced 

mostly by the American TV series they watch. According to them, some teenagers 

nowadays choose what to do or be in the future based on a favourite character, like Dr 

House, or a series that is closely linked to medicine and science.  

The fifteen year old male teenagers think that these series transmit the wrong idea about 

medicine, since they portray a world you only need to make the diagnosis and you will find 

the cure to every disease, no matter how strange it is. They also think the American series 

only value certain jobs like being a doctor or earning money easily, they despise other 

professions and there are many teenagers influenced by those ideas. They say that those 

things are fictional and do not exactly correspond to reality.  

The fifteen year old girls mention specific examples of colleagues that have chosen 

certain courses because they are influenced by American series like CSI; they want to 

follow forensic science but they think that these teenagers do not have a good perspective 

of their future because the United States of America is very different from Portugal; they 

say that here we do not have even half of the material and the cases they have there.  
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The fifteen year old boys think that teenagers that choose their professional future 

influenced by the American series will probably be bad professionals in the future because 

reality is not like that; you need to work and study a lot to be a doctor. They recognize that 

watching some series had some influence on them when they were younger. Now at the 

age of fifteen they have a better notion of reality and know that the things that Dr House 

does are not possible – the idea that what you need is to find the diagnosis and then 

administer the drugs and whatever the disease is and no matter how badly the patient is 

there is always a cure for that, does not usually happen in the real world. 

 

3.3 Analysis of the debate 

 

Eight teenagers participated in the debate chosen as part of this study. They were divided 

into two teams: the team in favour of the motion, composed of two sixteen year old girls, 

and one fifteen year old and another sixteen year old boy; and the team opposing the 

motion, composed of one fifteen year old girl, two sixteen year old and one fifteen year old 

boys.  

The debate was open to the school community as the main purpose for the school was to 

teach the younger (tenth grade) students how a debate works and to encourage them to 

join this activity in the next school year. The audience was composed of eighty teenagers 

(fifteen and sixteen year olds) and four teachers. Although the teenagers showed their 

approval or disapproval of the debaters‟ speeches, no question came from the audience 

during the whole speech. All together and in general, the speeches and rebuttals of each 

debater lasted for five to seven minutes.  

 

3.3.1 Arguments  

The motion – This House believes that Internet should not be allowed for teenagers under 

twelve years old – was in tune with the objectives of the Secondary level syllabus and was 

chosen with this study in mind. The arguments presented by both teams do not appear to 

be genuine; on the contrary, teenagers seem to be using stereotyped ideas. The 

arguments for and against the motion are summarized in figure 16.  
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 Figure 16 – arguments for and against used by the debaters 

Arguments for the motion Arguments against the motion 

o Teenagers are not sufficiently 
responsible to use Internet in a 
very intelligent way.  

 

 

o The information teenagers get 
from the Internet to do school work 
is not the most appropriate, 
because they sometimes “copy” 
and “paste”. 

 

o Parents do not know what their 
kids are looking at on the Internet  
because they work very hard and 
more hours now than ever due to 
the economic crisis and fear that 
they may lose their jobs 

 

o Teenagers live in the world and 
are influenced not only by the 
Internet, but also by their friends 
and parents – and it was argued 
that sometimes parents are a 
worse influence than the use of 
the Internet. Good parents, it was 
thought, would prevent their kids 
from seeing “bad” things on 
Internet. 

 

o Teenagers are growing up and do 
not yet know how the world really 
works; they are naïve and still too 
young to explore a world (Internet) 
without guidance. and in a safe 
way. 

o Teenagers under twelve are not so 
naïve as the other team would like 
everyone to believe. They are all 
naïve till the day they learn on 
their own. 

o Teenagers spend many hours 
sitting in front of the computer and 
this is not healthy for their eyes 
and does not develop their mental 
capacity. 

 

o Books are more reliable than the 
use of Internet 

o Internet is a much faster way to 
get information and there is 
information in books that is not 
reliable too. 

o Teenagers are exposed to scenes 
of violence, sex and drugs on the 
Internet and video games. Video 
games are just sex, drugs, rape, 
kidnapping, killing teachers, 
smuggling teachers, smuggling 

o Sooner or later these kids would 
discover that those things (sex, 
pornography or alcohol) exist and 
that most teenagers in the 
audience learned about them 
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drugs, stealing money. And kids 
are so accustomed to these 
images they actually do it in the 
real world. 

before they were twelve years old. 

 

 o Internet is nothing but a tool and 
being good or bad depends on the 
use we make of it. 

Closing statements:  

 The use of the Internet is 
such a daily routine in 
teenagers‟ lives that they 
take it for granted. 

 The government should 
legislate and impose 
something that protects 
kids from viewing violent 
scenes on the Internet. 

Closing statements:  

 Teenagers should be taught how 
to use the Internet in a good way 
in order to master it in the future.   

 Our world is made of technologies, 
of the Internet; it basically rules 
this society and is vital in today‟s 
world and denying the access to 
teenagers means denying 
progress to a generation that will 
rule this society in the future  

 

As well as all these arguments used by the participants, there was one debater who gave 

the example of a teenager in the United States of America who broke into a university and 

killed a number of people with two hand guns. According to the teenager, this violent 

behaviour appears to be an extrapolation from the world of video games into real life. 

 

 

3.4 Students’ reflections 

These written reflections were obtained from teenagers that belong to the Secondary 

Schools of Manuel Gomes de Almeida and João da Silva Correia. Teenagers were asked 

to produce individual written reflections on the use of the Internet, video games and the 

watching of television. The purpose of writing freely on one of the subjects given was to 

obtain more insights for the study which came from personal opinions which, it was 

hoped, would be even more genuine due to the lack of peer pressure. 
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3.4.1 Video games 

Tenth grade students were asked and challenged to reflect upon the following issue: 

“Some people argue that video games can make children behave violently and 

aggressively while others say they can learn, get better results, and improve scientific 

thinking and even the suturing skills of laparoscopic surgeons.” Teenagers had to write a 

small text giving their opinion on the matter and referring to the benefits and drawbacks of 

playing these games. 

Twenty one teenagers wrote about this issue and gave their authorization for their texts to 

be analyzed and included in this study. The sample is composed of twelve female 

teenagers and nine male teenagers from Manuel Gomes de Almeida Secondary School in 

Espinho. The majority of these teenagers use similar strategies in their writing – they first 

give a general idea of the issue, then present their own opinion about it and examples, 

and finish with a kind of conclusion. 

Some of the teenagers begin their reflection with the idea that there are more and more 

people playing video games; pointing out that video games are the top entertainment and 

very popular among teenagers, children and some adults. 

One of the girls states that: 

“Video games are becoming more and more important as time goes by, 

especially among teenagers; their popularity is rising so much that our 

generation is spending a lot of time playing, despite interacting with 

other people of their age.” 

But at the same time she argues that if they do not get addicted, there is no problem in 

playing video games for hours. 

Three of the female teenagers start their reflection by presenting both sides of the 

question: they think that video games can be both harmful and beneficial. One of them 

states that it depends on the use you make of them. The other girl thinks that it depends 

on the content and goal of the game. And the third one writes that it depends on the game 

that you choose and how well you play it. 

Three female teenagers state that they do not play video games but still they give their 

opinion on the matter. One of the girls writes that, although she must have played video 

games three times in her life, she can give her opinion based on what she sees 

happening among her friends and colleagues. And what she sees is that most of them 

play video games regularly and that these teenagers are neither violent nor bad at school. 

On the contrary, they are extremely good students.  
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Although one teenager writes that there are many kinds of video games, some more 

violent than others, there are a few teenagers that begin their exposition dividing video 

games into two categories – educational games and violent games. And it is interesting to 

understand what they think about these two categories. 

In general they explain that educational games can help them improve their grades, 

improve their skills, enable them to concentrate for a larger period of time and improve 

their scientific thinking and knowledge in different areas. They also think that educational 

games are designed to teach but not to amuse; they are not as exciting as the other 

games. 

In violent games they only point out negative aspects. They say that sometimes these 

games can change the way children act. The consequences include addiction and a 

tendency to be aggressive by imitating the characters of the game. One of the boys 

makes a very clear description of what he considers to be a truly violent game: 

“ …it is a survival horror, in which the player has to hide, run from and 

kill mutants, zombies and other kinds of monsters with dark 

backgrounds and creepy music.” 

On the other hand, the vast majority of these teenagers divide their arguments into the 

benefits and drawbacks a game can bring to someone. And they point out a vast number 

of benefits to the playing of video games like:  

 developing your language skills (as the games are in English, some of 

these teenagers say that they have improved their English playing video 

games);  

 showing you how real life works (in case of life simulators players have to 

earn money to buy all the things they need);  

 teaching you new things;  

 developing your singing skills (for example with “Singstar”);  

 developing your ability to create strategies and tactics  

 using your logical thinking and concentration skills.  

 improving children´s results at school 

 improving scientific thinking 

 improving your ability to run a city (for example the playing of SIMS) 

 exploring your ability to face and get through new challenges. 

 developing your skill to make decisions in real life ( as in RPGs – Role 

Playing Games ) 

 improving dexterity 

 making you react faster, think quicker ( in case of playing FPS games– First 

Person Shooters) 

 developing your capacity to organize and plan  ( with RTS games – Real 

Time Strategy) 
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One of the female teenagers even specifies that “SIMS” – a simulation game – teaches 

her how to manage her time.   

There are a few statements worth mentioning in order to understand better these 

teenagers‟ opinions concerning what they call the benefits of playing video games.  

“I made drastic improvement in my English when I received my first 

video game and strategy game like “Age of Empires” which requires a 

sharp mind to be able to beat your opponent and can even give the 

player a history lesson.”  

„Games like “World of Warcraft” or “Guild Wave” – both massive online 

role play games – help their player socialize freely with people from all 

over the world.‟  

„Even Nitendo‟s Dog a game where you buy a puppy and have to take 

care of him and to keep him or her healthy might be a good training if a 

kid wants a real pet.”  

“Video games‟ benefits are much more important than the drawbacks 

because drawbacks can be controlled and benefits are very good for 

humanity.” 

“It is scientifically proved that games help children to get better school 

results, to think quickly and eventually to improve the skills of those 

who want to become doctors or surgeons.” 

There are also other teenagers that give specific examples of games they consider good 

games for having some fun and learning something at the same time. War games such as 

“World of Warcrafts”, “STMS” – a simulation game – or even “Buzz”, a quiz game or 

“Square Enix” are given as examples of such games which, according to the teenagers, 

also say require knowledge. These teenagers even explain the content of some games, 

for example: “Age of Empire”, which is a game about war and the history of different 

civilizations; and “Spore” with which teenagers can learn and understand the evolution of 

primitive cells and the evolution of a planet.  

Drawbacks are much fewer in comparison to the benefits according to these teenagers. 

We can summarize them in two words: addiction and violence. One of the teenagers gives 

her testimony about someone she knows that spends almost twenty-four hours a day in 

front of a computer and there are others who have broken up several relationships and 

become violent and aggressive. It is curious that two teenagers state that video games 

can lead to isolation from the real world and another one says they destroy our mind and 

personality. 

Concerning addiction, one of the boys enumerates its consequences, such as having 

fewer hours to study, to be with friends, to exercise and so to become fat and unhealthy.  
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This problem of spending too much time playing video games is considered by a male 

teenager as something that was prejudicial to his school results – he even confesses that 

it is something he regrets.  

Many of these teenagers identify games such as “GTA – Grand Theft Auto” where you 

steal cars and kill people and run away from the police as a good example of a violent 

game.  

And according to these teenagers, violent games, where the main goal is to kill, contribute 

to more aggressive and violent behaviour among children at school, with their friends and 

teachers, and even at home with their parents, and it can also make them embrace the 

world of crime. Two teenagers write that this happens because the games are so 

incredibly real that kids do not know how bad they are. In a transitional phase, not 

knowing very well who they are  and what  is right or wrong, they just copy things and 

think it is pretty cool to transfer these things into real life. And another teenager gives the 

example of kids that try to copy their idols in wrestling, which has bad consequences. 

According to one of the boys, violent games should be banned. He states that children 

and teens have already been dominated and manipulated by video games. And he writes: 

“If the market can´t control the possession of such “mental destroyers” 

by people under 18, then they should not be for sale.” 

But one of the teenagers also defends that games like “GTA” and “Killzone” both very 

popular and very aggressive do not represent the whole industry.  

Another teenager states that the influence of video games on their players involves their 

education and the way they were brought up by their parents.  

And in this way nine teenagers attribute responsibility to parents. One of the teenagers 

writes that parents have an extremely important influence on their kids‟ choices and 

another teenager writes that parents are the ones to blame. They explain that parents are 

the ones to give money to their kids to buy whatever they please or sometimes they are 

the ones to buy those games for their kids. And they add that parents must ensure they 

are buying a game which is correctly aged for their children. One of the male teenagers 

that seems to dominate and master this world of video games argues that many parents 

(he even says 80%) do not check the game age rating and that they do not mind whether 

their kids play violent games. These teenagers also state that parents should tell their 

children that a video game is just a way of having fun and is only fiction.   

As we can see, the majority of teenagers do not even once mention the influence of 

parents or adults in their choices. They just state that you have to be responsible about 

the games you decide to play and that anyone intelligent enough will not let themselves or 

their kids get too addicted. Some of their statements illustrate this position. 
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“Games exist to help you grow up but you have to know how to use it.” 

“We should know the limits, know when to stop and try to keep things 

balanced. We should be critical about the games we want to play.” 

“If we play video games conscientiously there are only benefits 

because we can extrapolate virtual results to reality and draw important 

conclusions about our life.” 

“People can learn with video games and not all of them are violent or 

aggressive. Still the main objective is to have fun and video games 

provide that amusement.”  

“These days, video games are more than just a tool for having fun. 

They are used to learn, to help students to relax when they are under 

pressure”  

Some teenagers also make specific reference to the increase in the popularity of video 

games and they try to explain the reasons for this. According to one female teenager, 

teenagers nowadays are so into video games because it is the only thing they do. Her 

explanation for this situation is that teenagers need to increase their necessity of having 

fun, exploring new situations and having new challenges in order not to get bored. She 

writes: 

“By playing video games you become part of a new world where you 

can play a huge variety of roles and characters. That‟s what technology 

gives us, the constant evolution of making real what is unreal.”  

Many teenagers draw a similar conclusion; they think that as with everything in life, people 

should keep the balance, video game players should know when to stop playing and if 

they play moderately, there will be no problem. 

 

3.4.2 Internet 

Teenagers‟ reflections on the Internet refer to three aspects: the use of YouTube, Internet 

piracy and the importance of the Internet in teens‟ lifestyles. 

The five teenagers that refer to Internet piracy think it is wrong to make downloads of 

music, films, books and other things without spending any money. Nevertheless they do 

not consider it a serious crime and some teenagers are not even aware or seem not to 

understand why it is a crime. One of the teenagers states that they are only stealing the 

profits these companies would get. And he confesses that it is a problem especially when 

the people who would get the money are poor, but, on the other hand, he states that most 

of the time this is not the case. 
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“.. this money is stolen from people rich enough to feed the whole 

family of Africa for a week!”  

They justify downloading among teenagers with the assumption that they do not have 

enough money to pay for the originals. And they also think that if they make a copy of one 

or two things once in a while that is not considered a crime. According to one of the 

teenagers publishers should lower the prices. Another one writes that people should pay a 

fine whenever they make illegal downloads. 

Twenty four fifteen year old teenagers reflected on the use of YouTube and its popularity. 

The majority of these teenagers normally accesses YouTube to watch music videos, film 

trailers, funny/comedy videos and all kinds of movies and to do research work. A group of 

four teenagers say that they have accessed YouTube at least once and they summarize 

that their interest in this site is the result of the music, jokes and extra original information 

about different countries posted there.  

They reinforce the idea that the easy access to this portal is what has made it so 

successful and that there are many funny videos as well as many kinds of music to listen 

to and many films to watch. They also state they are attracted to it because they can 

make legal downloads. 

They are of the opinion that the concept of this website is very original. The idea of 

uploading homemade videos and sharing them with other people is seen as very 

advantageous. They feel they have the power to share their videos with the whole world 

and that they can even become famous through YouTube.  

Being up to date is also considered an advantage of YouTube where you can find 

everything you are looking for without paying for it. 

Twelve teenagers decided to reflect on the role the Internet plays in their lives and its 

importance. They agree completely with the idea that the Internet plays an important role 

in their lives and that this tendency is increasing more and more every day. They state 

that, like everyone says, we live in a world of technologies and that nowadays it is the 

foundation of our society. They are convinced that teenagers can learn a lot using the 

Internet because it provides a lot of information and it also brings new communities closer. 

After stating general considerations about the Internet as a way of being connected with 

the whole world and being used as entertainment or a social need, these teenagers 

consider they use the Internet in many ways which range from doing schoolwork to being 

“transported” to different countries around the world. They access the Internet whenever 

they need to or want to get quick information. According to these teenagers, the Internet is 

mainly a good tool to do research, play games and talk to people from other countries.  
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They also comment that knowledge nowadays is all the more easily accessed due to the 

Internet and they compare students‟ efforts to do schoolwork today with previous 

generations concluding that they do not need to think much about a subject, they just 

google the right word and they get all the information they need. 

They also recognize that there are “bad things” related to the use of the Internet like 

pornography and sex. But they are sure that if parents teach their children how to use the 

Internet well, things will be all right. Another disadvantage they point out in the use of 

Internet is that it can affect family and personal life and bring addiction to its users. One of 

the teenagers reveals that she spends sixteen hours a week on the Internet not counting 

weekends when she spends her mornings and afternoons surfing on the Net. Another 

teenager confesses that he is addicted to programmes like “Atommixmp3” and to 

“VirtualDJ” where he can do virtual dj-ing and produce his own music doing remixes; this 

boy‟s biggest dream to get a real qualification as a DJ.  

Some of these teenagers are aware that health problems such as addiction can arise, as 

well as social problems like loneliness and too much individualism. 

“Kids should have access to all possible information, but step by step, 

so that they can grow at the same time their knowledge of Internet 

grows and not be forced to grow up because of the knowledge they get 

from Internet.”  

There is one teenager that reveals they need the Internet and also television because 

they spend a lot of time alone and they need these media to get some joy and 

entertainment. 

 

3.4.3 Television 

The teenagers were also asked to express their opinions about television viewing. One of 

the topics they have to reflect upon has to do with the motion – “Teenagers should not 

have easy access to the media (Internet and Television), they do not learn a lot from 

those media” – of a debate done in class. 

Teenagers‟ reflections make it clear that they depend on these media – Internet and 

Television – and some teenagers even state that they are addicted to them. They 

consider both are powerful means of communication. 

They think that watching the news, documentaries about science, wildlife and social 

issues are different forms of learning. They think it is a more accessible way of getting 

some knowledge than searching for information in books.  
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Some teenagers nominate the “National Geographic Channel” as the TV channel they 

consider to be the best one for watching documentaries and they think they learn a lot 

from them. One of the girls writes that: 

“I´ve been watching documentaries about people who were kidnapped 

by rebels, or people who became involved in the smuggling of drugs. 

Personally, I like to listen to those testimonials and I learn a lot with 

what those persons had been through. It is hard to see how innocent 

persons ruined their lives due to their greed.”  

Although TV series are the most popular programmes, only one teenager mentions them 

by name. She writes that watching American TV series like “Dr House” and “Grey‟s 

Anatomy” or other series that deal with science and medicine is very important for her 

future career. She likes medicine and she learns a lot with those series because they 

normally show real cases. She only regrets not having as much time as she used to have 

to watch her favourite series regularly. 

As with the use of the Internet, they think that, if they filter the good and bad information 

from the programmes they watch, they can keep the balance and take advantage of all 

the benefits they consider this medium offers them. They can learn many and useful 

things from it.  

Although they all agree that these media should be available to everyone, some think that 

parents should be alert and control what their kids watch. One teenager states that 

teenagers should be responsible in their choices so that their parents can trust them. 
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Chapter 4  

 

iscussion 

 

In this chapter I would like to emphasize that the methodology chosen and 

implemented to collect reliable and meaningful data proved to be efficient 

enough for the purpose of our study on “American popular culture and the 

lifestyle of Portuguese teenagers.” All in all, it seems that the advantages of 

the chosen research perspective were superior to the limitations it may have 

brought. This is particularly due to the variety of data gathering instruments and the 

considerable number of respondents and valid answers obtained.  

At first sight it would seem that the gathering of information through quantitative methods 

are minor compared to the qualitative data collected. But this is not the case because, as 

stated on page 21, the data collected through quantitative methods – the questionnaire – 

involved two hundred and thirty five teenagers and this is the largest sample in this study. 

As expected, the characteristics of this sample revealed it to be plural and diverse. The 

respondents, whose ages range from fourteen to sixteen years old, are from different 

backgrounds and they belong to three different urban areas and corresponding suburbs.  

The number of participants in the focus group interviews, debate and individual reflections 

together amount to ninety three, which seems to be sufficient to back up and enrich the 

information collected through the questionnaires. Another advantage in the composition of 

this sample is that the majority of participants are in the same age range (fifteen years old) 

which corresponds to the age of the majority of respondents of the questionnaires.  

It seems that the anticipated strengths that were stated in Chapter Two of each of the 

instruments chosen for collecting the data were effective. The majority of teenagers 

seemed to be genuine and truly interested in giving a valid contribution to the study. Of 

course this does not mean that there were no weaknesses in the methodology chosen. 

But I think that those weaknesses are due more to the strategies than to the methodology 

chosen. For example, the focus group interviews could have been more focused on 

questions about the content of video games and its link to American culture as well as 

explore better the idea of their construction of an image of this country. And there was a 

time during this interview when I really thought that the advantage of having a privileged 

relationship with the teenagers involved in the study could turn into a disadvantage due to 

the school environment the respondents are involved in.  

 

D 
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One of the research questions of this study is to find out which representations of 

American culture Portuguese teenagers have and what its origin is. Actually, the data 

presented in the Chapter Three reveals that this generation of teenagers is definitely 

engaged in their technological world. The analyses of the time teenagers spend in each 

medium – Television, Internet, Video Games – produced interesting results. On the one 

hand, these teenagers watch television more frequently than they use the other media. 

According to the respondents to the questionnaire, 82% watch television, 60% use the 

Internet and only 30% play video games.  

But, on the other hand, and bringing together all the information from the questionnaires 

and the focus group interviews, it seems that these teenagers tend to spend more hours 

connected to the Internet doing several things, such as using the Messenger to talk to 

friends, doing research work for school, using the YouTube or playing video games, than 

watching television.  

On this point, it was difficult to obtain from teenagers the information of an established 

number of hours they spend on the media. It seems that it is easier for them to know how 

much time they spend watching television because it mainly corresponds to the favourite 

American TV series they watch. When it comes to the use of Internet many teenagers 

seem not to control the time they spend on it. But things get worse when they are asked 

about the time they spend playing video games. Results show that 69% of respondents to 

the questionnaire play video games and, according to the analysis done of all data 

collected from teenagers in this study, it seems they cannot control the time they spend 

playing. The older teenagers use an alarm clock to remind them to stop playing but the 

others seem to get lost for long hours in this virtual world, especially during weekends. 

Although the majority of teenagers say that they are not addicted to this activity, they 

seem worried about it and admit that video games are highly addictive.  

The access these teenagers have to the media is possible and on a wide and almost 

individual scale, as a significant percentage of respondents to the questionnaire admit 

(figure 3, page 22). This individuality and freedom in their media choices without much 

parental control gives them the feeling of power, responsibility and some isolation. In 

short, teenagers present three reasons for this lack of parental control: either parents trust 

their kids, or they do not have much time for them, or they do not master technology. The 

time their kids spend playing video games, surfing on the Internet or watching television is 

what is specifically mentioned as worrying for parents rather than the content of these 

activities. 

This virtual world teenagers frequently enter is connected with representations of 

American culture. The content of TV watching, Internet and video games these teenagers 

choose freely to be exposed to are from American origin. Teenagers are not only exposed 

to images of American origin but also to the English language that is also used in their 

interactivity with the media.  
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As demonstrated by our data (figure 7, page 24), the popularity of television watching 

among teenagers is limited to American TV productions that are mainly viewed on 

American TV channels like FOX, MTV and AXN. Besides this, it is also important to 

mention that they access a wide variety of other American TV channels like: FOX Life, 

Discovery Channel, VH1, TCM, People & Arts, National Geographic, Hollywood, Disney 

Channel, FOX Crime, Odisseia, etc. Moreover, the comparison between the watching of 

Portuguese channels with the American ones, reveals the extensive exposure to  

American culture due to the vast number of teenagers that opt to watch American TV 

channels; According to the questionnaire, 63% of teenagers (n = 149), watch the 

Portuguese channels of TVI and SIC and 75% teenagers (n = 177) watch the American 

channels mentioned above. 

The programmes of American origin which teenagers usually watch, reaches the number 

of thirty three (Figure 8, page 25). The types of programmes mentioned by teenagers as 

the most popular, both in the questionnaire and focus group interviews, are animated 

sitcoms like The Simpsons, Family Guy, where issues and stereotypes of American 

society are depicted. This is followed by the viewing of a vast number of American series 

that are being broadcast at the moment, and music. The most popular series are the ones 

that are based on: forensic science and anthropology, crime solving, FBI case files – CSI 

(Crime Scene Investigation): Miami, CSI: NY, CSI: Las Vegas; Bones; Criminal Minds; 

Without a Trace, etc; medicine – Dr House, Grey‟s Anatomy, Private Practice, etc; the 

careers of top professionals – Lipstick Jungle, Las Vegas, etc; stories of ordinary people 

who discover superhuman abilities – Ghost Whisperer, Moonlight; teenagers and their 

families‟ lives – How I Met Your Mother, The OC. Teenagers also watch a variety of other 

American TV programmes like competitions and dating arrangements Parental Control 

and Date My Mom,  or reality shows like The Hills that follows the personal lives of several 

young people living in Los Angeles, California. Documentaries and all film genres also 

contribute to enlarge the intense exposure to images of American origin. 

As well as access to all these programmes, teenagers have easy access to the Internet 

which congregates all the media in it. The use these teenagers make of the Internet has 

three main foci: to do school work, to have fun and to socialize (Figure 5, page 23).  

The focus group interviews revealed that “Wikipedia” is the most used website for  school 

work; even though some teenagers seem to be aware that the information they find there 

is not very reliable, they always start with it when they do a piece of research and tend to 

read it. All in all, these teenagers think that it is a very useful website to get a general idea 

of the topic they are looking for and when it is difficult to find the information they want 

they just copy what is there.  

The entertainment they get from the use of the Internet is to watch YouTube, play video 

games, and chat through the Messenger or Hi5. At the same time as they enjoy the task 

they are doing, they can socialize with different people around the world.  
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Watching comedy videos on YouTube is the most popular activity among boys. This is 

mainly a male and a kind of group activity; girls do not seem so interested in it. It is 

considered mostly a way of having fun and joining other people and friends to comment 

and watch those videos together. The fact of having easy access to this portal where, 

besides comedy videos, there is a huge variety of films to watch makes it hugely 

successful among teenagers. Teenagers also mention the advantage of uploading 

homemade videos that they share with people all around the world and perhaps even 

become famous. 

Chatting through Messenger is seen as being very advantageous by the teenagers 

involved in this study.  The main justifications for this popularity have to do with the fact 

that it is easier, faster and cheaper to talk to friends and people around the world. The fact 

of interacting in real time and of having a webcam that allows them to see who they are 

talking to is also seen as a great achievement. As the youngest girls say, Messenger is 

the basis of the Internet where they can just chat or share and acquire knowledge. 

The playing of video games also has an important role in the lives of teenagers as they 

are very popular among them. They seem to be aware that more and more people are 

selecting video games as the top entertainment in their lives. The analysis of the data 

about the playing of video games leads us to think about the similarities to the watching of 

television: a huge diversity of video games and wide range of options.  

However, video games‟ fantasy and virtual environments permit interchanges with other 

cultures rather than only the American culture. Nevertheless, teenagers‟ use of this 

medium has the peculiarity of not only permitting the exposure to different cultures but 

also the construction of cultural environments as well as the use of the English language. 

The majority of the games played by teenagers are not available in another language 

except English. It means teenagers have to understand and use the English language 

when they play the games. According to the focus group interviews teenagers spend 

many hours practising and reading games reviews in the Internet and sharing knowledge 

with other players in order to achieve a better performance. 

The data showed that teenagers who play video games, inhabit a diversity of virtual 

worlds and especially the male teenagers revealed themselves to be experts in the 

classification of video game genres (Figure 10, page 26). The range of options on a scale 

of popularity passes through sports, racing and driving, FPS (First Person Shooter), life 

simulation or God game, cultural and educational, RTS (Real Time Strategy), Fighting, 

Action/Adventure, RPG (Role-Playing Game), and MMORPG (Massive Multi Player 

Online Role Playing Game), (Figure11, page 27).  

This diversity shows that teenagers interact with various cultural environments and looking 

closely at some of them reveals itself to be an important task. For example, sports video 

games are widely played by male teenagers and the universal language of sports 

engages people from different regions of the planet and, in this way, teenagers can 

access the game and understand its rules easily. Each racing track and driving game are 

based on real-world locations. And the series of games like: Need for Speed consists 
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mainly of racing with various cars on real-life racing circuits around the world, and 

includes police pursuits; Burnout is also set in different locations but there are American 

sceneries, like New York, where driving among heavy traffic and skyscrapers gives it a 

big-city feel; the environment of First Person Shooter Games like Halo 3 is the interstellar 

war in the 26th century led by the United Nations Space Command and a collection of 

alien races known as the Covenant, and Call of Duty- World War II is set in the war 

scenario involving the United States, the Empire of Japan, the Soviet Union and Nazi 

Germany. 

Simulation games like The Sims 2 is played mainly by girls and it is described as an open-

ended game, where players control and form relationships in a manner similar to real life – 

that is, the Sims have life goals, wants and fears, the fulfillment of which can produce both 

positive and negative feelings. One of the widely played games of that series is SimCity4 

that evolves to allow players to create a region of land by “terra-forming” or “Earth – 

shaping”, and then to design and build a settlement which can grow into a city; tools such 

as Building Architect Tool (BAT) allow the player to build houses in a traditional American 

craftsman style or opt for more modern styles similar to Houston architectural style, or 

European style. 

In the category of cultural, entertainment games Singstar is the most popular and it is a 

game that lets players sing to their favourite artists along with their actual videos, using 

the English language. The quiz game Buzz is also widely played by teenagers, especially 

girls, and it requires from the player knowledge in areas such as movies, video games, etc 

that are linked to American culture as they are evaluated by their performance in those 

fields. 

Fighting games like WWE – Smackdown is a series of professional wrestling based on the 

real World of Wrestling Entertainment where simulations of the game are performed. Its 

tradition is closely linked to American culture, and it is associated to the phenomenon of 

Wrestlemania with its idols and the merchandizing around it. 

The second research question of this study is to identify the influence American 

representations have in the understanding and construction of an image of the United 

States of America by teenagers. According to the focus group interviews and the 

teenagers‟ written reflections, the main idea teenagers have of the United States is that it 

is a nation of progress and modernity. 

Through these media – Internet, television and video games – teenagers are exposed to 

many representations of American popular culture with which they seem very familiar. 

They recognize many icons of American culture through the programmes they watch. 

Thus, identifying different lifestyles according to the cities the series are shot in, like New 

York, Miami and Las Vegas are things teenagers are used to doing. Younger girls think 

these are great cities because of the series of the CSI series that take place there. They 

generalize the idea that every street is crowded with people as well as shops; there is a lot 

of fun and they minimize the fact that there are poor people living there, too – on the 

grounds that inequalities exist everywhere. 
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The idea of multiculturalism and the American dream is also subjacent in these teenagers‟ 

minds. For them the United States of America is a great economic power and every 

country in the world depends on their progress and welfare. They think there are more rich 

people than poor people in that country.  

Perceptions of individualism and heroism, racial and cultural diversity, the diversity of 

family relationships, grandiosity, development, high standards of living are assimilated by 

the fifteen and sixteen year olds as well as the language. The girls reflect upon American 

family patterns and they conclude that the majority of Americans are divorced and sustain 

complex family connections that sound strange to them. Both girls and boys nominate the 

American animated sitcoms as examples of criticism of American culture where they 

observe scenes of extreme patriotism, religious fanaticism, pollution, racism, crime, 

corruption and disrupted families. There is a generalized idea among these Portuguese 

teenagers that Americans seem to ignore the rest of the world, they do not even know 

where a country like Portugal is situated in the map. But, teenagers also recognize that 

Portugal is not a developed country like the United States and that the American life style 

is superior in comparison with the Portuguese life style; the older teenagers even stated 

that Americans are much more open-minded than the Portuguese due to the cultural and 

religious diversity and to a different mentality. According to them, Americans are pioneers 

in every field, and the United States of America are ahead of other countries – America is 

the image of development because they clearly have more advanced technology than we 

have here (page 56). 

But it is also a fact that each age group has a different vision of America. While the older 

teenagers are more critical about representations of American popular culture, the 

younger teenagers feel empathy towards it. Older teenagers think the American series 

only value certain jobs like being a doctor or earning money easily, they despise other 

professions. 

However, there is a consensus among all teenagers no matter what age or gender that 

learning new things like sophisticated research, advances in medicine, having the solution 

to all problems, whatever their sources, are important ingredients for the popularity of 

American TV series. And, of course, originality, quality of production and high level of 

acting performance are also appreciated. All these ingredients make them believe the 

virtual world is almost real; in some aspects, they take for granted that such things as are 

depicted can happen in real life and that the solutions presented are the most adequate 

and possible to implement.  

The impact of Americanization on the lifestyle of Portuguese teenagers is the last 

research question for this study. Although the focus group interviews revealed that 

teenagers are aware of American media images, they do not feel influenced by them. 

They seem to know that it does not correspond to their world, to the place where they are 

living. Because the exposure of teenagers is high and for long periods of time, 

representations of American culture seem integrated in teenagers‟ everyday realities that 

their influence is not always recognized. Nevertheless, in the focus group interviews and 

the written reflections, the older teenagers take an adult stance and feel that younger 
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teenagers are being badly influenced by media images – Internet, television and video 

games.  

Actually, the youngest teenagers seem more vulnerable to Americanization and the ideals 

it represents, for example the youngest female teenagers (fourteen year olds) openly 

declared that the choice of their future career is conditioned by the series they like to 

watch. In general, teenagers have the perception that some teenagers are influenced by 

series like Dr House or CSI when they choose their dream career. And all girls feel that 

when the message is too dramatic they tend to change their point of view and that 

sometimes American TV series and films portray the reality so well that they end up 

believing in it. 

The data analysis clearly showed that the large number of options of American origin 

deeply contrasts with the Portuguese TV programmes teenagers watch, which are 

reduced to „soap operas‟ (seen by just a few) and „news‟ (Figure 9, page 26). Actually, the 

explanation for this choice has to do with the quality of American series in contrast with 

the Portuguese ones. Teenagers easily identify the quality of the actors‟ performance, 

originality, the content of those series and mystery as main factors for success. 

Specifically, the fourteen year old girls attribute the popularity of American series among 

teenagers to their likes and their future dream career. The older girls (fifteen and sixteen) 

justify this popularity by saying that, besides entertaining, they teach them a lot. The male 

teenagers pointed to the ideals those series represent and the humour of series like Dr 

House or the animated sitcoms as the key to success.  

The devotion of teenagers to the viewing of their favourite American series is such that it 

requires an organization of their timetable to fully dedicate themselves to these 

programmes, which suggests they are actively involved with the genre. The focus group 

interviews and teenagers‟ reflections reinforce the idea that the viewing of representations 

of American culture in series and other TV programmes dominates teenagers‟ daily lives. 

In general teenagers are not very critical about television contents. They only refer to the 

fact that they can prove addictive and lead to sedentary habits which will reflect negatively 

on health. Older teenagers assume a kind of adult role when they express their concerns 

about the younger ones; they think younger teenagers should not be subjected to some 

programmes and publicity that are not appropriate for their age. The sixteen year old 

teenagers also reflect upon TV choices and come to the conclusion that Portuguese 

channels are only worried about keeping their audiences and do not improve the quality of 

their programmes, they also tend to broadcast the programmes teenagers like very late 

during the night and to make things worse, there are long intervals for publicity. 

The great facility with which teenagers access information about any topic they google is 

also referred to as a support that previous generations did not have. Nevertheless some 

teenagers, especially the fifteen year olds, seem to know the risks of such reliance; they 

clearly identify teenagers‟ addiction to laziness and facility in solving academic questions 

as compromising their future success. Alongside emphatic positions supporting positive 

aspects in the use teenagers make of the Internet in general, sedentary habits and 
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addiction to this medium are mentioned by the majority of teenagers as being negative 

aspects.  

The dangers they may face when letting people access their personal information seem to 

be very well known to these teenagers. Some of them believe they are well informed 

about the do‟s and dont‟s in the use of such a service as Messenger and Hi5. It seems 

that the older teenagers have already lived through experiences that have made them not 

rely too much on Hi5 security. They are the ones that confess to not liking to use it due to 

what they went through in the past, when they were younger; they suffered the invasion of 

privacy and felt fear about what might happen due to conversations with strangers. 

The data collected from the debate seem particularly to reveal that teenagers‟ awareness 

of Internet dangers are in a certain way stereotyped thoughts. Both groups of teenagers, 

for and against the use of Internet by very young teenagers, used similar thoughts in their 

argumentation. The arguments for can be summarized as: teenagers under twelve are 

naïve, they are not mature and responsible enough to use the Internet where they will find 

a whole world of violent and shocking scenes, such as pornography, alcohol, drugs, 

kidnapping, rape, smuggling, stealing, killing. The arguments against counter the idea that 

young teenagers are naïve; they are based on the view that young teenagers already 

know too many things and are responsible enough to access the Internet without drama. 

The most consistent message transmitted is that mastery of technology means progress 

and that teenagers from this generation will be the ones to rule the world in the future.  

Downloading is considered a normal activity with a percentage of 71% teenagers doing it. 

They seem not to be worried about the effects those downloads have on the economy; 

they think that materials are available and they are so expensive that they have no choice 

other than making downloads. On the other hand, so many people do it and it is so easy 

and fast to access those materials that they do it without being in a dilemma. But not 

everyone openly admits that they make downloads on a regular basis. 

It seems video games have become normalized commodities for leisure consumption. 

Among the list of benefits teenagers present for playing video games (page 63), the 

developing of English language skills, as the majority of games are in English and 

showing how real life works, normally in American settings, contribute to enlarging the 

influence representations of American culture have on teenagers. 

Although there are only a few teenagers that admit they are addicted to this kind of 

entertainment, many teenagers seem to be worried about the large amount of time they 

spend playing video games and about violence used in those virtual environments. Being 

highly literate in identifying the genre of games and their potential, teenagers know the 

degree of addiction and possible violent actions these may cause in people. The focus 

group interviews, the debate and the teenagers‟ written reflections on video game‟ playing 

revealed the teenagers desire to fight against the stereotypes and ideas that people have 

concerning the negative side of playing video games; while they admit that video games 

can be highly addictive and act as potential tools in motivating people to violence, they 

also think everything is under their control. Even confessing that their parents rarely enter 
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that world of games to check and approve or disapprove what they are playing, they are 

sure they make the right choices and are very responsible in that domain; otherwise, their 

parents would not have trusted them. Nevertheless they seem to be worried about the 

possible negative effects the playing of video games can have especially on younger 

teenagers. 

From the information gathered, it would appear that video game playing is becoming a 

more “democratic” entertainment between genders. The different ways male and female 

teenagers choose to play video games reflect their social roles, as the girls seem to enjoy 

playing a certain type of game like life simulation and boys are engaged in playing 

strategy and war games, they are very enthusiastic about this entertainment.  

The list of benefits they present for the playing of video games is long. In comparison, the 

drawbacks of video games‟ are only two – addiction and violence. And as already stated, 

the majority of teenagers think they make responsible choices, but they also attribute 

responsibility to parents in the process; some teenagers think parents should be more 

aware of what kind of games their kids play.  

In this respect, the focus group interviews revealed very interesting findings that differ 

according to teenagers‟ age. The fourteen year olds only admit that their parents trust 

them and are worried about the time they spend on the media and the video games they 

play; the fifteen year olds add that, besides trusting them, parents do not have much time 

to control what they do; and the sixteen year olds admit all those reasons but also their 

parents‟ lack of computer literacy. These teenagers have the perception that their parents 

are far from reaching their knowledge and performance in the use of technologies. 

These findings show that American popular culture is present in Portuguese consumption 

of the media because they freely choose to watch programmes of American origin on 

American television channels, to play videogames where the English language is used 

and some of their settings are from American origin, and to use the Internet being also 

exposed to representations of American culture as well as to the English language.  
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onclusion 

 

In conclusion, we can broadly affirm that the reasons which make the 

Internet, television and videogames so attractive and popular among 

teenagers are the media‟s primordial functions: to inform (to learn about how 

the world functions) and to entertain (to provide an emotional escape, 

relaxation, an opportunity to forget problems and worries). But the advent of 

social networks adds a new function to the Internet and teenagers are discovering this 

new form of socialization. Although teenagers feel they are impermeable to media 

influences we have to admit that these media play powerful roles in their lives; it is a fact 

that teenagers need these media to get some pleasure, entertainment and sometimes 

company.  

 

I think loneliness is probably the cause of some addictive behaviour among teenagers and 

their investment of time in technologies. They feel their parents lead stressful lives and do 

not have time to spend with them; in general, they like the freedom they have but deep 

inside they seem to be a frightened generation because they know their parents rely on 

them; they know adults expect them to be responsible and mature enough to make the 

right choices and not to get lost in the huge range of media offers.  

And this is the part of the findings that most shocked me, the discovery of having 

teenagers, mostly fifteen year olds, trying to take the role of adults, advising parents to 

guide and control their kids in the entering of their entry into the “virtual world” of the 

Internet and video games; this entry into technologies has to be done in a controlled and 

phased way.  

However there are other more complex roles these media play nowadays in individuals‟ 

lives. Besides enabling us to construct a „new alternative culture‟ they also offer „an 

alternative to society‟. They make us believe we can avoid the dangers and challenges of 

the real world; they make us feel that teenagers are protected in this „visual-virtual „world. 

Meanwhile identities are being constructed frame by frame and according to our findings, 

Portuguese teenagers involved in the study are choosing to subject themselves to a 

cultural stream based on representations of American popular culture. The consent to be 

bombarded by those representations is „a far more effective long-term means of social 

control than is coercion or force‟ (Lull, 2000, p. 51) 

I believe the importation by teenagers of values from American culture is inevitable and 

whether it is for good or ill leads us to a field I do not intend to explore in depth here. What 

we conclude is that teenagers rely too much on media images, they learn a lot from the 

C 
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media and there are some signs of that learning in some of the things they value in their 

lives. Like their American icons, they want to achieve success fast, they value individuality 

and personality. Comparisons they make between the United States of America and 

Portugal are always depreciative of their own country – they think Americans have high 

standards of living and that it is a technologically more advanced and developed country. 

What I want to assert, in conclusion, is that this wider dissemination of American popular 

culture among Portuguese teenagers without parental guidance and discussion may 

create high expectations and correspondingly deep frustrations in this generation. 

Actually, teenagers I deal with every day are of three kinds – the ones that have got real 

and balanced perspectives about their future and keep focused on their objectives; the 

ones that do not know the limits to their ambitions and get really frustrated and depressed 

when they realize they cannot accomplish their objectives because they have not created 

alternatives; and the ones that do not care or seem not to care at all but are expecting that 

things will turn in their favour even without them making an effort to achieve this. And they 

are more and more isolated in their problems and frustrations. Even teenagers are 

noticing that they are becoming too individualistic and isolated in their island surrounded 

by technology and the stressful life they live in. Some teenagers seem lost in their life path 

and even though they do not show panic or demonstrate feelings of worry and concern if 

we have time to stop to read the signs, we will become aware of the state of things. 

In many ways, technologies simplify their lives. They are used to learning at the same 

time as they get pleasure and entertainment through the Internet and video games as well 

as TV broadcasting. These new forms of entertainment teach at the same time as they 

make it difficult to control the boundaries between the real and virtual world. 

Through the observation of these teenagers‟ behaviours in a learning environment, I can 

say that in general both boys and girls lack interest in everything that has not got a 

„reward‟, is not highly engaging or does not make use of new technologies. Difficulty in 

keeping focused and attentive, agitation and irritability and sometimes sleepiness are 

some of the problems we have to face in a classroom‟s environment. Violence among the 

youngest teenagers and a tendency to have more obese teenagers are also side effects 

of lifestyle organized around the media. 

Although the flow of „symbolic culture (meaning and values)‟ (McQuail, 1995, p. 73) is 

essential for human progress, the diversity of media choices and the freedom of choice 

are not evidence of the flowing of diverse cultures towards an integration of different 

meanings and media images. Teenagers‟ exposure to one stream of culture, accepting 

those role models through the proliferation and popularity of American series is 

consciously assumed as an alternative to other cultural paths.  

 

In contrast to this single stream of culture, the Internet opens horizons to a multiplicity of 

unexplored worlds and video games set in different cultural environments – stages, places 

and time – and permits access to a diversity of images beyond the scope of this study. But 
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it seems that the arrival of the Internet and video games in the lives of teenagers is itself a 

lifestyle with a major impact on teenagers‟ behaviours and understanding of the world. 

Paraphrasing McLuhan, the „media may be the message.‟ Its use is already a major effect 

in itself. And the central issue is not the media itself, it is what we do with it. Technologies 

are and will always be what we want them to be; risks and dangers to teenagers are not in 

the technology but in individuals, families, and societies and ultimately in nations. Human 

beings have to establish priorities in their lives and restructure their whole life pattern if 

they have to. The supremacy of human beings over technology has to be claimed and we 

should keep them under surveillance and control.  Teenagers‟ sovereignty in the 

technological realm empowers them day by day in the solitary creation of personal 

meanings of things imported from different and virtual cultures to which they actually do 

not belong. 

The results discussed in this study, which aspired to fulfill the aims of identifying and 

analyzing the representations of American popular culture among Portuguese teenagers 

and the way this culture is understood by these teenagers that live in a global era of open 

and free access to information, cannot be extrapolated to other populations. However, it is 

my belief that it may contribute to a better understanding of this generation of teenagers, 

and lead to wider and / or deeper studies in this domain. 

I also hope it will make we adults and educators of future generations rethink our 

responsibility and partnership in this process of adolescent exposure to new and 

unexpected, virtual and real cultures.  
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APPENDIX 1                                                                                                 Questionnaire 
This is an anonymous questionnaire and the answers you give are completely confidential. That means that your answers 
will not be given to anyone else, not even to your parents or family. Its results and analysis will be used in a research 
project about media images and teenagers.  
Your participation in this study is completely voluntary and you can give up doing it at any time.  

Thank you for taking the time to fill this form out thoughtfully. 
The author: Isabel Cristina de Oliveira Gomes 

I. Personal information 

Gender:    female                    male 

Age:       14                  15                     16 

II. Internet 

1- Do you have a computer with access to the Internet in your bedroom?  Yes               No            

2- Do your parents control the things you do on the Net?   

Never                  Rarely                Sometimes              Often                    Always 

3- What do you mostly use the Internet for? 

__________________________________________________________________________________ 

4- Do you consider making downloads a crime?      Yes              No 

5- How often do you surf on the Net?  

Every day              Once a week             Twice a week                Other, specify______________ 
6- How much time do you spend surfing on the Net? (mention how many hours a day or week) 

__________________________________________________________________________________ 
7- Do you consider yourself addicted to the Internet?   Yes                   No 

III. Television 

1- Do you have a TV set in your bedroom?   Yes                     No 

2- Do your parents control the programmes you watch? 

  Never                  Rarely                Sometimes              Often                    Always 

3- Which programmes do you usually watch?  

Programme Channel 

 

 

 

 

 

4- How often do you watch TV? 

Every day              Once a week             Twice a week                Other, specify______________ 

5- How much time do you spend watching TV? (Mention how many hours a day or week) 
__________________________________________________________________________________ 

6- Do you consider yourself addicted to television?      Yes                   No 

IV. Video games  

1- Do you play video games?  Yes               No 

2- Do your parents control the games you play?   

Never                  Rarely                Sometimes              Often                    Always 

3- Which video games do you mostly play? Name them and identify the type. 

Title Type of video game 

  

 

4- How often do you play video games? 

 Every day              Once a week             Twice a week                Other, specify______________ 

5- How much time do you spend playing video games? (Mention how many hours a day or week) 
__________________________________________________________________________________ 

6- Do you consider yourself addicted to video games?    Yes                   No 

 

 



 
APPENDIX 2 

 

Personal Information (Section I) 

Total no. of respondents: 235 

 

 

Escola Secundária João da Silva Correia – S. João da Madeira: 
 

9th grade – 48  
 
10th grade – 24 
 
11th grade – 58  
 

Total: 130 respondents 
 

 

 

 

Escola Secundária Gomes de Almeida – Espinho: 
 

10th grade – 74  
 

Total: 74 respondents 
 

 

 

 

Escola Secundária Santa Maria da Feira – Stª Mª da Feira: 
 

11th grade – 31  
 

Total: 31 respondents 
 

 

 

 

 

 

 



 
Ages: 

Escola Secundária João da Silva Correia – S. João da Madeira: 
 

14 years old – 41 
 
15 years old – 35 

16 years old – 54 
 

                                                                                                          

Escola Secundária Gomes de Almeida – Espinho: 
 

14 years old – 8 
 
15 years old – 62 

16 years old – 4 
 

 

Escola Secundária Santa Maria da Feira – Stª Mª da Feira: 
 

16 years old – 31 
 

 

Gender: 

Escola Secundária João da 
Silva Correia – S. João da 
Madeira: 
 

Female – 78  

Male – 52 

 

Escola Secundária Santa Maria da 
Feira – Stª Mª da Feira: 
 

Female - 18 

Male - 13 

 

 

Escola Secundária Gomes de 
Almeida – Espinho: 
 

Female – 30  

Male – 44   



 
APPENDIX 3 

Frequency used on each medium 

 Every day Once a 
week 

Twice a week Other  No 
answer 

Total 

Internet 140 28 46 20 1 234 
Television 192 12 21 8 2 233 
Video games 48 47 35 31 --------- 161 

 

Time teenagers spend on the media under research: Internet, television, video games. 

Internet  

 30 
m 

1h 1h 
30m 

2h 1h/ 
2h 

2h/  
3h 

3h 2h/
4h 

4h 4h/ 
5h 

5h 6h 7h 6h/ 
7h 

8h 10h 16h No 
answer 

day 10 59 4 51 7 12 16 1 9 4 4 2  1 3 1 1  
10 week  3  6 5  3 1 5  2 1   1 3  

 

Notes: almost a whole day (1); 1h30m a month (1) 

Television 

 30 
m 

1h 1h 
30m 

2h 2h/  
30m 

1h/ 
2h 

1h/  
3h 

3h 2h/ 
3h 

4h 5h 5/ 
6h 

6h 6/ 
7h 

7h 8h 9h 10h No 
answer 

day 7 57 4 36 2 15 1 27 6 12 3 3 6 1 1 2  1  
14 week 2 1  4    4   2 1 1    2 1 

 

Notes: a whole day (1); depends (1) 

Video Games 

 30 
m 

1h 1h 
30m 

2h 1h/ 
2h 

1h/  
3h 

3h 2h/ 
3h 

4h 4/ 
5h 

5h 5/ 
6h 

6h 6/ 
7h 

8h 10h 14h No 
answer 

day 15 36 5 19 5 1 9 1 2 1 7 1   1 1   
11 week 2 9  8 1  2 1 1  2  3  1  2 

 

Notes: all afternoon (1); a whole day (1)1h a month (1); 2h a month (1); 3h a month (1) 10h a 

month (1); 1h on holidays per day (1); 2h on holidays per day;  

 

 

  

 

 

 

 

 



 
APPENDIX 4 

TV programmes 

A- Escola Secundária c/ 3ºCEB João da Silva Correia – S. João da Madeira 

B- Escola Secundária c/ 3ºCEB Santa Maria da Feira 

                                                             A         B            A          B               

American TV series / films 14 year-old 

boys 

14 year-old 

girls 

Total 

Films 2 1 2  5 

Series 2  4 1 7 

Dr House 2 1 1  4 

CSI  1 1 2 1 5 

Prison Break  1 1  2 

Grey’s Anatomy  1  1 2 

Medium   1  1 

Sem Rasto   1  1 

Boston Legal   1  1 

Lipstick Jungle    1 1 

Criminal Minds  1   1 

24  1   1 

Sobrenatural   2  2 

Lei do mais forte   1  1 

Lost    1 1 

Las Vegas    1 1 

Gossip girl  1   1 

Chuck    1 1 

Private Clinic    1 1 

The Hills 1    1 

Dead Zone 1    1 

Ghost Whisperer (Entre Vidas)   1  1 

Rituais assassinos   1  1 

Simpsons 2 3 3  8 

Family Guy 2 1 2  5 

Futurama   1  1 

American Dad  1   1 

Documentaries      



 
Documentaries  1   1 

BBC Wildlife 2    2 

Obras de engenharia 2    2 

Myth Busters  1   1 

A missão Americana 1    1 

Shows      

The Oprah Winfrey Show  1   1 

Music (MTV /VHR) 2 1 2  5 

MTV Shows      

Parental Control 2  1  3 

Date my Mom 3    3 

America’s Best Dance Crew  2 1  3 

Pimp my Ride 1  1  2 

Next 1  1  2 

My sweet 16   1  1 

Made 1    1 

True Life   1  1 

Cartoons   2  2 

Sports      

Football matches 4 2 1  7 

Sports    1 1 

Other      

Naruto 1    1 

Rancho das coelhinhas 2    2 

Portuguese Soap Operas      

Morangos com Açucar 2  3  5 

Portuguese soap operas 3 1 7  11 

Telejornal 3 1   4 

Portuguese programmes      

Gatos Fedorentos – Zé Carlos 2 1   3 

Tá a gravar 1    1 

Curto Circuito 1    1 

Telerural 1    1 

American TV series / films 15 year-old 
boys 

15 year-old 
girls 

Total 



 
Films 1 5 1 1 8 

Series 1 5 2 2 10 

Bones   1  1 

Grey’s Anatomy   2 7 9 

Dr House  4 1 1 6 

CSI 1 7 1 6 15 

Ghost Whisperer    1 1 

Cold Cases   1 1 2 

Crossing Jordan    1 1 

Las Vegas  2   2 

Angel  1   1 

Pretender  1   1 

Prison Break  1  3 4 

E.R.(Emergency Room)   1 2 3 

Hills  1  1 2 

Private Practice    1 1 

Supernatural    2 2 

Veronica Mars    1 1 

Desperate wives    1 1 

Heroes  2   2 

Criminal minds    1 1 

Chuck  1  2 3 

Lost    2 2 

Lipstick jungle  1  1 2 

Charmed 1    1 

Moonlight  1 1  2 

OC   1 1 2 

The Simple Life    1 1 

How I met your mother  2  2 4 

Beautiful people    1 1 

Simpsons 5 10 1 5 21 

Family Guy 3 6  1 10 

American Dad 1 7  1 9 

Futurama 2 3  1 6 



 
South Park  2  1 3 

Documentaries      

Documentaries 1 12 2 1 16 

BBC WildLife 1  1  2 

Myth Busters  4  1 5 

Shows      

Daily Show 1 1   2 

Dr Phil    1 1 

Conan O’Brien 1    1 

Music (MTV /VHR) 2 5 5 3 15 

MTV Shows      

Date my mom 3  1 1 5 

America’s Best Dance Crew 2 2   4 

Next 3  1  4 

Made 2  1  3 

Pimp my Ride 1 1  1 3 

Parental Control 2  1  3 

Rick and Steve   1  1 

Tattoos      

Miami Ink    1 1 

Sports      

Footbal matches  4 1 1 6 

Sports  7   7 

Other      

Naruto 1 1 1  3 

Tilla tequilla 1    1 

Vai tudo abaixo n’ America 1 1   2 

Portuguese Soap Operas      

Morangos com Açucar 1   1 2 

Portuguese Soap Operas  1 8 4 13 

Liberdade 21  1   1 

Telejornal 3 4 3 2 12 

Portuguese programmes      

Gatos Fedorentos – Zé Carlos 1 5  4 10 



 
CQC 1    1 

Tá a gravar  1 1 1 3 

Não há crise  1 2  3 

Segredos de magia   2  2 

 

A- Escola Secundária c/ 3ºCEB João da Silva Correia – S. João da Madeira 
B- Escola Secundária c/ 3ºCEB Gomes de Almeida - Espinho 
C- Escola Secundária c/ 3ºCEB Santa Maria da Feira 

Escolas A           B           
C 

A           B           C  

American TV series  16 year-old 
boys 

16 year-old girls Total 

Films 1  1 5  1 8 

Series    6  5 11 

Dr House 3   3  2 8 

Friday Night light 1   1   2 

Saved 1      1 

Heroes 2   1   3 

Grey’s Anatomy   1 5  1 7 

CSI 1   4 1 8 14 

Prison Break 2   3 1 1 7 

How I met your mum    3   3 

Bones    1  2 3 

Without a Trace      1 1 

Lipstick jungle    1  1 2 

E.R.    1   1 

Lost    1   1 

A Lei do mais forte    1   1 

Dexter 1      1 

Life with Derek    1   1 

Still standing    1   1 

Simpsons 1   4 1 2 8 

Family Guy 1   1  1 3 

American Dad 1   1  1 3 

Futurama      1 1 

Documentaries        



 
Documentaries 1   1   2 

BBC Wildlife    2   2 

Shows        

Reality Shows    1   2 

Daily Show 1      1 

Conan O’Brian 1      1 

Larry KIng 1      1 

Music (MTV /VHR)   1 6  2 9 

MTV Shows        

Parental Control   1 1 1  3 

Date my mom     1  1 

Room Riders    1   1 

Tattoos        

Miami Ink   2 1   3 

        

Extreme Make Over    1   1 

Cartoons 1   2   3 

Sports        

Football matches 1  2    3 

Sports    1   1 

Other        

Naruto     1  1 

Hospital Central (Spanish)    1   1 

Vai tudo abaixo 2   1   3 

Portuguese Soap Operas        

Morangos com Açucar 1   5  3 11 

Rebelde Way    1  1 2 

Portuguese Soap Operas 2  1 12  3 18 

Telejornal        

Portuguese programmes 2  2 5  5 14 

Pros e Contras 1      1 

Jogo Duplo 1      1 

Tá a gravar    2   2 

Gatos Fedorentos – Zé Carlos 1   4  1 6 



 
CQC   2 1   3 

 

TV channels  

 14 year-old 15 year-old 16 year-old Total 

MTV 22 37 28 109 

FOX 24 46 38 108 

AXN 12 19 19 50 

TVI 23 31 25 79 

SIC 17 29 34 80 

RTP1 6 15 16 37 

 

American TV programmes  

a) Type of programmes 

series 28 

films 21 

 

 

 

b) Names of programmes 

Simpsons* 37 

CSI 34 

Music 24 

Family Guy* 18 

Dr House 18 

Prison Break 17 

Grey’s Anatomy 17 

American Dad* 13 

Date my Mom** 9 

Parental Control** 9 

Randy Jackson - America’s Best Dance Crew** 8 

Myth Busters 6 

How I met your mother (sitcom) 7 

Pimp My Ride** 5 

Heroes 5 



 
Lipstick Jungle 5 

Las Vegas 4 

Lost 4 

E.R. 4 

Chuck 4 

Bones 4 

Miami Ink ** 4 

Next** 4 

Made** 4 

South Park* 3 

The Hills 3 

Supernatural 3 

My Sweet Sixteen** 2 

Conan O’Brian** 2 

Moonlight 2 

Private Practice 2 

Criminal Minds 2 

Shark 2 

O.C. 2 

Without a Trace 2 

Ghost Whisperer 2 

Medium 1 

24 1 

Cold Cases 1 

Gossip Girl 1 

Boston Legal 1 

Pretender 1 

Simple Life 1 

Angel 1 

Saved 1 

Still Standing 1 

Crossing Jordan 1 

Dexter 1 

Charmed 1 



 
Friday Night Lights 1 

Veronica Mars 1 

Beautiful People 1 

Life with Derek  (sitcom) 1 

Desperate Wives 1 

Oprah** 1 

Larry King** 1 

True Life** 1 

Room Riders** 1 

Extreme Makeover** 1 

 

*Cartoons 

** a variety of programmes (talk shows, dance contest, contests, tattoos, dating , real life events, science 

television programmes, etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
APPENDIX 5 

 

Internet / Television (Section II and III) 

  

1- Having computer + Internet  and TV set in the bedroom 

 

Escola Secundária João da Silva Correia – S. João da Madeira: 
 

Having computer + Internet  in the bedroom Having TV set in the bedroom 
Yes  97 Yes  67 
No 31 No 62 
No answer 2 No answer 1 

 

 

 

 
Escola Secundária Gomes de Almeida – Espinho: 

Having computer + Internet  in the bedroom Having TV set in the bedroom 
Yes  48 Yes  44 
No 26 No 30 

 

 

 

Escola Secundária Santa Maria da Feira – Stª Mª da Feira: 
 

Having computer + Internet  in the bedroom Having TV set in the bedroom 
Yes                        22 Yes                       14 
No 9 No 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Video games (Section IV) 

1- Playing video games 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escola Secundária João da Silva Correia – S. João da Madeira: 

 
Age 

Playing 
video 
games 

                
boys 

 
           girls 

 
14 year-old 

yes 11 6 
no ----- 6 

    
 
15 year - old 

yes 29 11 
no 2 18 

    
 
16 year- old  

yes 8 16 
no 1 22 

        Total of    
players: 81 
 

 
Escola Secundária Gomes de Almeida – Espinho: 

 
Age 

Playing 
video 
games 

          
boys 

 
       girls 

 
14 year-old 

yes 4 2 

no 1 1 
    

 
15 year - old 

yes 36 14 

no 1 11 
    

 
16 year- old  

yes 2 1 

no ---- 1 
   Total of 

players: 59 

Escola Secundária Santa Maria da Feira – Stª Mª da Feira: 
 

 
Age 

Playing 
video 
games 

          
boys 

 
     girls 

    

 
16 year- old  

yes 13 8 

no --- 10 
    

   Total of 
players: 21 



 
APPENDIX 6 

Table 1 – Sports 

Name of 
the 
game: 

PES 09 
(Pro 
Evolutio
n Soccer) 

PE
S 

08 

PE
S 

06 

Football 
Manage

r 
2009 

Fifa 
200

8 

Fif
a 

09 

NB
A 

Live 
08 

Poker 
stars 

Virtu
a 

tenni
s 

Fifa 
Stree

t 

Top  
Spin 

NHL 
(National 
Hockey 
League) 

Shaun 
White 
Snow 

boarding 

Total 

No of 
teenagers 

47 15 3 20 12 6 5 4 2 2 1 1 1 119 

 

Table 2 – First – Person Shooter (FPS) 

Name of 
the game: 

Halo 
3 

Call of 
Duty : 
World 
at 
War 

Counter 
Strike 

Crysis Medal 
of 
Honor 

Killzone Far 
Cry 

Enemy 
territory 

Tom 
Clancy’s 
Rainbow 
6 
(FPTS)* 

Total 

No of 
teenagers 

3 14 18 2 2 1 2 1 2 45 

*First Person Tactical Shooter 

Table 3 – Life Simulation or God Game 

Name of the 
game: 

Sims 2 SimCity 4 Spore Total 

No of teenagers 25 1 3 29 

 
Table 4 – Action, Adventure 

Name of 
the game: 

Prince 
of 
Persia 

Assassin’s 
Creed 

Harry 
Potter 

Gateway Tomb 
Raider 

Underworld 

Ninja 
Gaiden 

Total 

No of 
teenagers 

3 3 1 1 1 1 10 

 

Table 5 – The Role-Playing Game (RPG) 

Name of the 
game: 

Final 
Fantasy 

VII 

Run 
Factory 2 

Fly for 
Fun 

Total 

No of teenagers 1 1 2 4 

 
Table 6 – Massive Multi Player Online Role Playing Game (MMORPG) 

Name of the 
game: 

Metin2 World of 
Warcraft 

Warhammer 
online 

Total 

No of 
teenagers 

5 3 1 9 

 

 

 

 



 
 

 

Table 7 – Real Time Strategy (RTS) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Table 8 – Racing / driving 

Name of 
the game: 

Need 
for 
Speed 

Burnout GT ( 
Grand 
Turismo) 

GTA 4 
(Grand 
Theft 
Auto ) 

Ford 
Racing 

Drag 
Race 

Ridge 
Racer 

Crazy 
Taxi 

Track 
Mania 
Nations 
for 
ever 

Total 

No of 
teenagers 

25 1 6 26 1 1 1 1 2 62 

 

 

               Table 9 –  Fighting  

Name of the 
game: 

WWE 
Smackdown 

Dragonball Tekken Naruto 2 Total 

No of teenagers 9 1 1 2 13 

 

 

Table 10 – Cultural and educational 

Name of the 
game: 

Singstar Dexter Buzz Eye Toy Guitar 
Hero 

Total 

No of teenagers 6 1 8 2 2 19 

 

 

Name of 
the game: 

Age of 
Empires 

Rome 
total war 

God of 
War 

Medieval 2  
Total War 

Warcraft III 
Frozen Throne 

Shadow 
Magic 

Tenchu Age of 
Wonders 

World in 
Conflict 

No of tee 
nagers 

1 1 1 3 3 1 1 1 1 

Name of 
the game: 

City Life Allegiance Total 

No of tee 
nagers 

1 1 15 



 
APPENDIX 7 

Parental control - Total number of respondents  

 

Downloads: a crime? 

 yes no No answer 

Internet 163 64 8 
 

Addiction to the media 

 yes no No answer 

Internet 53 178 4 
Television 61 165 9 
Video games 41 119 1 
 

 

 Never Rarely Sometimes Often  Always No 
answer 

Total of 
valid 

answers 

Internet 101 56 57 13 7 1 234 
Television 126 64 30 8 6 1 234 
Video 
games 

107 22 20 4 5 3 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
APPENDIX 8 

The group interview schedule 

The moderator, I, will tell the following to the group of 4 teenagers: 

This will be a focus group interview, a kind of group discussion, about the topics you’ve answered in the 

questionnaire: your habits about the Internet usage, television watching and video games playing. I will ask you 

some questions and will lead you through the topics and you’re free to discuss about them. I will audiotape the 

discussion so that I can quote what you say more accurately in the report I will be writing. Don’t worry about the 

way you answer to the questions, just tell what you think about it. 

Then I will ask the questions taken from the following list:  

1- Your generation is considered to be a multi-tasking generation (can do several things at the same time: 

watching TV, doing the homework…). Do you agree with that idea? 

2- You’re also considered to be very independent. Your parents don’t control what you do: they don’t 

control your access to the Internet; what you watch on TV or even the video games you play. Is that 

true?  

3- Why do you think your parents or parents in general don’t control their kids? ( to be asked if they answer 

yes to the previous question) 

4- Normally you use the internet to do work for school. What kind of research work do you do and which 

are the websites you look at? 

5- And what about the videos you watch on YouTube? What kind of videos do you usually watch? Why do 

you like to watch them? Do you know which the most popular ones are?  

6- Why do you use MSN (or Hi5) to contact with your friends?  

7- When you are in MSN or Hi5, do you talk to people that you haven’t ever seen (you haven’t been face to 

face with)? Do you consider them as friends? (to be asked if they answer yes to the previous question) 

8- How many hours a week do you spend on the Internet? 

9- Are there any negative aspects in the use you make of the Internet? Why? / Why not? 

10- And what about video games? Why do you play them? And what makes you choose one game instead 

of another?  

11- How many hours a week do you spend playing video games? 

12- Do you think there are negative aspects in playing those games? Why? / Why not? 

13- And what about TV? Do you think there are negative aspects in watching TV? Why? / Why not? 

14- I know you like watching TV series like CSI, Dr House, Grey’s Anatomy, Prison Break, Heroes, Lost, 

Bones, The Simpsons, Without a Trace, O.C., ER, Family Guy, American Dad, etc. Why do you watch 

these (or some of these) American series? 

15- Can you identify some aspects of American culture in them (in the ones you watch, for example? 

16- Do you consider that those images influence you?  The way you plan your future ( family, career…), the 

way you dress or behave? 

 

Congratulations, I think you did it very well. It was a very interesting discussion. Thanks a lot for your 

cooperation.  

 

Guião da entrevista de grupo   (Versão em Português)  

Eu, como moderadora da discussão em cada um dos grupos de 4 jovens direi: 

Esta pretende ser uma entrevista de grupo, uma espécie de discussão de grupo, sobre os temas já abordados 

no inquérito que vocês responderam, sobre os vossos hábitos de uso da Internet, do visionamento da televisão 

e do jogar vídeo jogos. Será feita da seguinte forma: farei as perguntas ou lançarei os temas e vocês 

respondem às questões e discutem os temas. Irei gravar a discussão só para ser mais fácil e assertiva a forma 

como depois terei de relatar a mesma. Não se preocupem com a forma como respondem, apenas digam aquilo 

que pensam e dêem a vossa opinião. 



 
Serão então feitas as perguntas que constam da seguinte lista: 

1- A vossa geração é considerada uma geração “multi-tasking”, quer dizer que consegue fazer várias 

tarefas ao mesmo tempo (por exemplo ver televisão e simultaneamente fazer o trabalho de casa ou 

ouvir música…) Concordam com esta ideia?  

2- Também se diz que vocês são muito independentes, que os vossos pais não controlam o que fazem na 

Internet, o que vêem na televisão ou mesmo os vídeo jogos que jogam. È verdade? 

3- A ser verdade, porquê que acham que os vossos pais, ou os pais em geral, não controlam o que os 

seus filhos fazem ou vêem? 

4- Normalmente vocês usam a Internet para fazer trabalhos para a escola. Certo? Que tipo de pesquisas 

é que fazem e quais os sites que visitam? 

5- E relativamente aos vídeos do YouTube? Que tipo de vídeos é que normalmente vêem? E porquê que 

gostam de ver esses vídeos? Sabem quais são os mais populares entre os vossos colegas? 

6- Porquê que usam o MSN (ou o Hi5) para conversar com os amigos? 

7- Quando estão no MSN (ou no Hi5) falam com pessoas que nunca viram? Se sim, consideras essas 

pessoas teus amigos? Porquê? / Porque não? 

8- Quantas horas por semana passam na Internet?  

9- Acham que existe algum aspecto negativo no uso da internet? Porquê? /Porque não? 

10- E sobre os vídeo jogos? Porquê que jogam? O que é que torna um jogo atractivo, o que é que o jogo 

tem de ter para escolherem um e não outro?  

11- Quantas horas por semana é que passam a jogar vídeo jogos? 

12- Na vossa opinião acham que há aspectos negativos no jogar esses jogos? Porquê? /Porque não? 

13- E o ver televisão? Consideram que há algo de negativo no seu visionamento? Porquê? /Porque não? 

14- As series americanas de televisão como CSI, Dr House, Grey’s Anatomy, Prison Break, Heroes, Lost, 

Bones, The Simpsons, Without a Trace, O.C., ER, Family Guy, American Dad, etc são muito populares 

entre vocês. Porquê que as vêem?  

15- Conseguem identificar alguns aspectos da cultura Norte Americana nessas séries (por exemplo nas 

que vêem)? 

16- Consideram que essas imagens vos influenciam? Por exemplo, na forma como vêem o vosso futuro, a 

nível profissional, familiar, e mesmo na forma como vestem ou se comportam? 

 

Queria dar-vos os parabéns pelo trabalho desenvolvido. Foi uma discussão muito interessante e animada. 

Muito obrigada pela vossa colaboração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
APPENDIX 9 

14 year-old male interview’s transcript 

Moderador – Relativamente ao vosso inquérito, eu não sei se sabem o que é uma “multi tasking generation”. 
Se calhar não sabem, não é? 
Entrevistado A – Multitarefas  
Moderador – Exactamente multi –tarefas. 
Moderador – Portanto no vosso inquérito muitos de vocês disseram que conseguiam fazer muitas coisas ao 
mesmo tempo: conseguiam ver televisão, ouvir música, fazer o trabalho de casa.  
Entrevistados – Sim. E estar na Internet. 
Moderador –E vocês concordam com isso? Acham que isso é verdade? 
Entrevistado A – Depende fazer vários trabalhos de casa ao mesmo tempo e ver televisão isso não é assim 
muito… 
Entrevistado C – Eu faço sempre. 
Entrevistado B - Nós fazemos ma se calhar não é o método mais correcto. 
Moderador – Mas é que fazem? E os vossos colegas também fazem? Ao mesmo tempo que trabalham para a 
escola … 
Entrevistado D – Podemos não apanhar tudo mas fazemos. 
Entrevistado B – Não estamos com tanta atenção. Não apanhamos tudo. Se estivermos por exemplo a estudar. 
Às vezes eu estudo e estou a ver televisão que ligo á frente a estudar. 
Entrevistado A – Nesse caso não acho correcto. Quando estudo desligo tudo e concentro-me.  
Entrevistado B – Eu se estudar é só com música. 
Moderador – Acham que realmente têm de tomar atenção a uma tarefa. Apesar de estar a fazer várias tarefas 
ao mesmo tempo isso não quer dizer que prestem atenção a todas as tarefas da mesma forma, não é? 
Todos - Temos de nos concentrar principalmente numa. 
Moderador – Também se diz que vocês são muito independentes. Isto quer dizer que os vossos não controlam 
muito bem aquilo que vocês fazem a nível do uso da Internet, os sites que procuram, os vídeos jogos que 
jogam, a televisão que vêem. 
Entrevistado B – A mim controlam. 
Entrevistado A – A mim os vídeo jogos sim. Quando passam à minha beira vêem o que estou a jogar e 
perguntam-me qual é o jogo. 
Entrevistado D – A mim costumam-me dizer que estou muito tempo a jogar. 
Moderador – Ficam mais preocupados com o tempo do que propriamente com o conteúdo, é isso? 
Todos – Mas também com o conteúdo. 
Entrevistado B – Estamos a jogar um jogo que é mais cacetadas. Tu clicas numa tecla e ficas aí a maior parte do 
tempo sempre a fazer o mesmo e isso não é nada produtivo 
Entrevistado A – Sim, porque há jogos que …  
Entrevistado B – Há jogos interactivos e educativos.  
Entrevistado C – O meu primo que está no 11º recebeu um CD a explicar sobre a fome e tínhamos que fazer 
vários .., fazer tipo receitas… 
Entrevistado A – Aquele jogo dos 3Rs também. 
Moderador – E a nível dos sites da Internet? Controlam o que fazem?  
Entrevistado A – Mais ou menos.  
Moderador – Conseguem ir ao histórico e ver o que fizeram? E fazem isso com frequência? 
Entrevistado B – Conseguem. Eu partilho tudo com os meus pais e eles fazem isso. 
Entrevistado D – Às vezes a minha mãe vai lá ver. 
Entrevistado C – A mim não ??? 
Moderador – No teu caso és mais independente. 
Entrevistado A – E também com o portátil… 
Entrevistado B – Com o portátil não vão lá muito. 
Entrevistado A – Em minha casa é assim: a minha irmã já está a estudar na universidade e tem um 
computador, a minha mãe outro e o meu pai outro. Ou seja quase tudo tem o seu computador, e é tudo 
independente. 
Entrevistado B e C – É como em minha casa. 
Moderador – E a televisão como é que é? 
Entrevistado B – É quando não pudermos fazer nada, tipo jogos e essas coisas, vejo televisão. 



 
Entrevistado C – Eu gosto de ver televisão. Documentários, filmes 
Entrevistado A – Gosto de ver quando são documentários. Vou ao guia e vejo se há alguma coisa programada e 
vejo a hora. 
Moderador – E os vossos pais não controlam o que vêem? 
Entrevistado A e C– Sim. 
Entrevistado D – Aqueles com bolinha em cima? 
Moderador – Não necessariamente. Estou a falar de todo o tipo de programas. 
Entrevistado B – A mim às vezes filmes de terror não gostam tanto. 
Entrevistado C – Às vezes é o tempo. Por exemplo nas férias estou até às 3, 4 da manhã. E eles dizem: vai 
dormir que isso faz mal. 
Entrevistado B – Já estás aí há 5 horas. 
Moderador – Porquê que acham que os vossos pais não controlam muito o que vêm e o que fazem? 
 Entrevistado A – Porque têm confiança em nós. 
Moderador – É uma questão de confiança?Todos concordam com essa ideia? 
Todos – Sim.  
Moderador – E em relação à Internet, muitos de vocês disseram que usavam a Internet para fazer trabalhos 
para a escola. 
Todos – Sim.  
Moderador – Quais os sites que percorrem com mais frequência? 
Entrevistado A, B – Google, depois a Wikipedia e outros sites. 
Moderador – Confiam no produto? 
Entrevistado A – Na Wikipedia não, é brasileira, temos que corrigir sempre. 
Entrevistado D – Aquilo é um bocado esquisito. São as pessoas que põem lá a informação.  
Entrevistado A – Mas as ideias estão certas, só que a linguagem está um bocado... 
Entrevistado D – E os que são mais importantes são revistos.  
Entrevistado C – Exactamente. 
Entrevistados D – Mas aqueles tópicos que não são mais frequentes têm assim umas… 
Entrevistado B – calinadas 
Moderador – Estão conscientes disso, então? 
Entrevistado A – É por isso que quando nós vamos fazer um trabalho, vamos a várias buscas e comparamos. 
Entrevistado D – Uma vez fiz um trabalho sobre uma doença e tinha alguns sintomas mal. 
Moderador – E as pesquisas que fazem, são para que disciplinas? 
Todos – A maior parte é ligado a Geografia e a Ciências, e História, também. 
Moderador – E em relação aos vídeos do YouTube, costumam ver vídeos no YouTube?  
Todos – Sim. Mais ou menos. 
Moderador – E que tipo de vídeos? 
 Entrevistado A e B e C – Comédia. Os que fazem rir. 
Entrevistado A – Música, de vez em quando, video clips. Agora criaram também um programa que dá para 
tirar a música, ou seja assim não precisamos dos programas para tirar as músicas da Internet.  
Entrevistado C – Tipo o Torrent?? 
Moderador – E os vídeo são Portugueses? 
Todos – Não.  
Entrevistado A e C– É tudo, é global. 
Entrevistado D – Pode não ser comédia de “talk show”, mas cenas comediantes, como “Tá a gravar”. 
Entrevistado C – Acidentes de rir, pessoas a cair e essas coisas assim. 
Moderador – E porquê que gostam de ver esses vídeos em que as pessoas se magoam? 
Entrevistado B – Tem graça. 
Entrevistado A – Para passar o tempo. 
 Entrevistado B – Estamos em casa sem fazer nada. 
Entrevistado A – É mais giro estar em grupo a ver. 
Entrevistado C e B  – É tem mais piada. 
Moderador – Então juntam-se em grupo a ver esses videos, é? 
Entrevistado B – É, às vezes. 
Entrevistado D – E de vez em quando é aqui na Biblioteca. 
Moderador – E os vossos colegas com quem partilham esses momentos de ver vídeos, também são esse tipo 
de vídeos que vêm? 



 
Todos – Sim 
Moderador – E são mais as meninas que respondem que usam o Hi5. Não sei se vocês…? 
Todos - Também usamos. 
Moderador – Mas usam muito o MSN, não é? 
Todos  – Isso é o Messenger. 
Entrevistado A – O Messenger, isso é a base da Internet, é outro meio de comunicação. 
Moderador – E porque é que sentem necessidade de falar com os vossos amigos através do Messenger? 
Entrevistado C – O dinheiro que se paga no telemóvel… Paga-se muito 
Entrevistado A – E não só. Se tivermos amigos de muito longe… 
Entrevistado D – Tenho um amigo alemão, e falo com ele por MSN. 
Entrevistado A – Ou com os nossos próprios amigos, em vez de estarmos a escrever mensagens que demoram 
mais tempo para receber a Internet como é mais rápida, é mais fácil. E é mais fácil de ligar. 
Entrevistado B – Às vezes estamos a fazer trabalhos de grupo, e queria o trabalho para mim a minha amiga 
trouxe a pen e enviou o trabalho pela Net. É um exemplo.  
Moderador – Para além da linguagem escrita,  então conseguem ver-se, é? 
Entrevistado C – E falar. 
Entrevistado A – É para isso que servem as Webcam. 
Moderador – Mas é frequente terem uma Webcam? 
Entrevistado A e B – Sim, agora já vem com os portáteis. 
Entrevistado B – Algumas já vêm configurados, já não é preciso configurar. 
Entrevistado C – E micro também. 
Moderador – Então é uma facilidade? 
Todos – Sim.  
Moderador – Vocês contactam com pessoas que não conhecem pessoalmente? 
Entrevistado B – Para adicionar em amigos no Hotmail eu às vezes por exemplo chama-se Tiago, pergunto se é 
aquele, se não for eu elimino.  
Entrevistado A – Pode haver alguém que quer… vírus ou qualquer coisa. 
Moderador – E os vossos colegas? 
Entrevistado D e B – Não. Porque no MSN  temos de seleccionar, eles convidam e nós aceitamos ou não. 
Entrevistado C –  O meio de comunicação mais perigoso são os chats.  
Entrevistado D – Pois os chats, aquelas salas. 
Entrevistado B – Fala-se com toda a gente. 
Moderador – A nível do Messenger não há esse perigo, seleccionam e controlam, não é? 
Entrevistado  C– No Hi5, se quisermos também pode ser igual. 
Moderador – E as horas que vocês passam na Internet? Já fizeram as contas por semana? 
(Risos  e expressões de …) 
Entrevistado A – Jesus! Mas é a jogar. Nós todos praticamente é para jogar. 
Entrevistado C – Jogo todos os dias. 
Entrevistado B – Nos  dias da semana jogo para aí 2 horas por dia. Só com isso já vai 10 horas. 
Entrevistado A – Depende se tivermos teste se não. 
Entrevistado D – Pois, em época de testes… 
Entrevistado A – Ao fim de semana é para ai… 
Entrevistado B – 3horas a 4  
(surpresa …) 
Entrevistado C – Estou quase o Domingo todo se não tiver teste 
Entrevistado A – Para aí 12 horas, nem tanto. Se for só Sábado e Domingo, mas Sexta, Sábado, só isso são para 
aí 12 horas. 
Entrevistado C – Por exemplo hoje tive teste de Português, e eu já neste Domingo quase não estive na 
Internet, só estive um bocado. 
Entrevistado B – Pois e também temos jogos de basquete e hóquei … 
(…) 
Moderador – Acham que existe assim algum aspecto negativo no uso da Internet? 
Entrevistado A, B e D - Sim há, há… Claro que há. 
Entrevistado C - O excesso. 
Entrevistado B – A violência. As porcarias que metem para lá. 
Entrevistado D – Sites pornográficos. ( …) 



 
Moderador – Estás  a falar do excesso. Em que sentido? 
Entrevistado C – Estar muito tempo a jogar. 
Entrevistado A – Faz mal, não só á visão. 
Conhecem alguém que esteja assim muito tempo a jogar? 
Entrevistado D – Ele come a ver Internet. Come uma fogaça inteira. 
Entrevistado A – E também teve um caso o ano passado na 3 (escola nº3), dum aluno, que o CS era dos jogos 
mais jogados e jogava tanto aquilo que chegou a uma parte que arrancava as pestanas. E ficou sem pestanas. 
(os outros identificaram o aluno) 
Moderador – Era então o stress do jogo, não era? 
Entrevistado A – Acaba por ser já uma doença. 
Moderador – E vocês a nível dos vídeo jogos, não são assim fanáticos? Apesar de estarem 12 horas a jogar no 
fim de semana… 
Entrevistado A, B , C – Não… 
Entrevistado B – É porque gostamos, com os amigos é quase uma competição. Eu tento que ser melhor que 
ele e ele tenta ser melhor que eu. 
Entrevistado C – Eu estas férias de Natal, por exemplo começa um jogo e estou a gostar e por exemplo são 
aqueles jogos de história, sem ser online. E estou para aí dois dias inteiros sempre a jogar. 
Entrevistado B – E passas aquilo? 
Entrevistado C – Sim  
Moderador – Então os jogos que vocês jogam mais que tipo de jogos é que são? 
Entrevistado C – É assim eu tenho dois jogos que não são lá muito educativos ( riso …) O Red Bullying e o Sam 
Scared… que é tipo de gangs e isso (riso). 
Entrevistado A – A mim é mais futebol. É treinadores. 
Moderador – E o CS? 
Entrevistado B - Não. Já passou. 
Moderador – Já passou a moda?  
Entrevistado A, B ,C – Sim  
Moderador – E corridas de carros, o car jacking? 
Entrevistado B – É o teu, o Red Bullying.  
Entrevistado A – E Poker também, agora. 
Moderador – E nunca jogaram aquele jogo que é online a nível mundial e que vocês estão aquela hora …? 
Entrevistado A - Qual o Trivia? 
Moderador – Não sei. Estão àquela hora a jogar e jogam com vários jogadores do mundo? 
Entrevistado B – Isso é online. Mas existem vários jogos assim. 
Entrevistado D – É  o Metlin. 
Entrevistado C – É o que estamos a jogar agora. 
Entrevistado A – Cada um tem uma personagem. Por exemplo eu posso passar á beira dele.  
Moderador – Vocês constroem …? 
Entrevistado A – Não é armas e isso tudo. Por exemplo eu posso passar á beira dele. 
Entrevistado C – Sou uma personagem João e ele uma personagem Afonso e tenho um mapa . 
Entrevistado A – Por exemplo eu estou aqui e vamos ter um com o outro. Eu tenho diferentes objectivos. 
Entrevistado B – E negociar e assim. Houve um jogo em que aquilo não tinha um server português, eu comecei 
a jogar no server inglês e estava lá a falar com um inglês e também com brasileiros e assim. 
Entrevistado D –  Nesse caso falamos com pessoas que não conhecemos. 
Entrevistado C – Mesmo nos server portugueses nós falamos com pessoas que nunca conhecemos 
Moderador – E esses jogos que vocês escolhem para jogar, que características é que tem que ter para gostar 
esses jogos? 
Entrevistado B – Evoluir 
Entrevistado A – E online. 
Entrevistado D – Online é muito importante.  
Moderador – Esse  online quer dizer que estão vários a jogar? 
Todos - Exactamente 
Entrevistado A – E depois se for um jogo que os nossos colegas jogam, nós temos o hábito de melhorar naquilo 
para depois quando jogar contra eles ganhar. 
Entrevistado D – Mas eu também gosto de jogos tipo com História. Tipo Peace of …. 
Moderador – E aprendem alguma coisa, não é? Tácticas e isso. Também se aprende, não é? 



 
Entrevistado A – Sim. E mesmo nos jogos de guerra, a História que está por detrás. A Segunda Guerra Mundial, 
por exemplo.  
Moderador – Então não são muito fãs da televisão? Apesar de nos inquéritos a maior … 
Todos – Sim. Já fui… 
Entrevistado A – Vejo mais documentários e assim… Eu gosto de séries 
Moderador – A maior parte respondeu realmente que  as séries Dr House, Simpsons, CSI, etc.  Mas neste caso 
já não utilizas a televisão porque tiras as séries e vês no computador. 
Entrevistado C – E nós também.  
Entrevistado B – E ficamos à frente da televisão. 
Entrevistado D – É tão simples tirar na Internet com o site, e ficas à frente daqui. 
Entrevistado A –  O Prison Break e o Smalllville já tenho as séries todas à frente.  
Entrevistado B – E eu já tenho o House 
Entrevistado A – O  prison Break já tenho na 4ªedição da 16ª série. 
Moderador – Mas Isso é crime, não? O que é que vocês acham? 
Entrevistado C – Se está lá….  
Entrevistado B – Pois … 
(risos) 
Entrevistado A – Toda a gente faz isso também. 
Entrevistado B – 80% das pessoas que utilizam a Internet faz isso. 
Entrevistado A – Claro os programas para haver filmes e… 
Entrevistado D –  Era crime se começássemos a vender. Era pirataria. 
Entrevistado C –  Quando vamos ao Google e vamos fazer o download de alguma coisa que queremos tirar,  
aparece assim milhares de milhões de coisas 
Entrevistado A – Já tive casos de sites que costumava ir lá buscar para os jogos. E vou lá outra vez e já estão 
cancelados. Cancelaram por causa de ter algum problema. 
Moderador – E assim as séries que vocês vêm, Dr House e outras, porquê que vêm essas séries? O que têm de 
especial? 
 Entrevistado C – O homem é interessante 
Entrevistado A – Dr House . Claro o homem é… 
Entrevistado B – Tem a sua personalidade. 
Entrevistado A – Descobrir mais sobre corpo humano 
Entrevistado C – Eu como gosto de medicina, gosto de ver o Dr House 
Entrevistado A –E a Anatomia de Grey. 
Moderador – Tem  a ver com medicina, não é? E o CSI? 
Entrevistado A – É investigação. Mas é sempre a mesma coisa. Descobrem sempre. 
Moderador – E  os Simpsons? O que têm de especial? 
Entrevistado B – É Americano. É humorístico. 
Entrevistado D – Aquilo é a gozar com a sociedade Americana. 
Entrevistado B e C – É isso. Básicamente 
Entrevistado A – Eu gosto mais da Family Guy 
Entrevistado D – São umas séries, desenhos animados que gozam com a sociedade 
Entrevistado A – São do mesmo realizador 
E acham que essas séries, Dr House, Heroes, etc , têm alguma coisa a ver com a cultura americana? 
Entrevistado A – Claro, sim. A língua, infra-estruturas, o que eles comem… 
Entrevistado C – Numa série portuguesa não vai pôr arranha-céus, é quase impossível 
Entrevistado A – E mesmo os actores e actrizes são muito melhores que os portugueses. Não tem nada a ver. 
Moderador - Pois, mas vocês identificam a cultura através dos edifícios …. ? 
Entrevistado D – Os hambúrgueres, cachorros quentes… 
Entrevistado B – Exactamente 
Entrevistado B - Nos Simpsons  eles mostram que a população é basicamente, é quase toda obesa. 
Moderador – E  têm essa ideia de que é verdade? 
Entrevistado A – Em 10 pessoas duas são obesas. Não também nem tanto, não em 10 uma é obesa 
Entrevistado D – E não é assim muito. Que eu já vi um documentário sobre a obesidade da população 
americana, e em que aquilo …  
Moderador – Para  além disso tudo, o que conseguem ver mais a nível da cultura? 
Entrevistado D- Vemos os feriados 



 
Entrevistado A – A capacidade deles, é muito mais evoluída que a nossa. 
Entrevistado D – 10 de Julho e dia da Acção de Graças. 
C – A Acção de Graças principalmente nos Estados Unidos, eles levam muito a sério.  
Entrevistado D – Enquanto  que aqui nem se ouve falar. 
E nestas séries não entram muitos jovens, pois não? Não costumam ver a MTV? 
Entrevistado B – Mais ou menos. 
Entrevistado A – Na MTV é mais o Nexus. Mas é só de vez em quando. Só quando estou a passar de canal, e 
aquilo está a dar. 
C- E isso nem é uma série. É um programa em que se arranja pessoas … 
Entrevistado A – Sim, é uma coisa estúpida, não tem nada de … 
Moderador – A MTV para vocês já não é assim muito popular? 
Entrevistado C- Já foi. 
Entrevistado B – É mais concursos de dança. 
Entrevistado A – E quando há concertos também, eu às vezes procuro quando há concertos e se me interessar 
gravo. 
Entrevistado D- E ainda esteve a dar os prémios europeus da música, e eu vi. 
Entrevistado B, C – Eu também. 
Entrevistado C- Mas já gostei mais de ver a MTV do que agora. 
Entrevistado A – Também eu. 
Moderador – Acham  que ao verem essas séries, e jogar os jogos - estes se calhar revelam alguma coisa da 
cultura americana, não sei, o que acham? 
Entrevistado A, B  – Sim  
Moderador – Acham  que ficam influenciados por essa cultura? 
Entrevistado A , B – Não, 
Entrevistado A - Já estamos tão habituados. 
Entrevistado D – Talvez  
Entrevistado C - Eu tenho um jogo que é mesmo dos Estados Unidos GTA – Sans Andreas. Eu começo com um  
snooper - gangster daqueles bairros problemáticos. E depois tem a cidade e eles prontos têm que fazer 
missões para matar pessoas ( risos) e assim. E não me vou pôr aí, só porque fazem o jogo, a pum pum … 
Entrevistado A - Até houve problemas com esse jogo, que é o GTA , houve problemas e2 rapazes  nos Estados 
Unidos, que pegaram nas mesmas armas desse jogo e começaram  a imitar as missões todas. 
Entrevistado C, B - Exacto 
Moderador – Disseste talvez, como? 
Entrevistado D - Sei lá… 
Moderador – Tem a ver com a influência na vossa maneira de pensar. Por exemplo, em relação ao vosso 
futuro. 
C – Por exemplo no CSI, Nova Iorque em que se vê aqueles arranha - céus todos … às vezes ouço “Portugal 
ainda tem muito que desenvolver, nem arranha-céus tem”. 
Entrevistado D - E nó vemos coisas que podem não haver no nosso país ou que pode haver e comparamos.  
Entrevistado A – Há pessoas que quando vão escolher a profissão ou o curso que podem também ser 
influenciados a partir das séries, por exemplo o Dr House, ser cirurgião. 
Moderador – E  no vosso caso pessoal, acham que vos está a influenciar? 
Entrevistado A, C, D – Não  
Entrevistado B - Se está, é pouco. 
Moderador – O tempo que gastam com a televisão,  então é menor? 
Entrevistado B- É pouco. À noite o telejornal e depois vem aquele não há crise ou o está a gravar. 
Entrevistado C- Não vejo muito canais Portugueses. Gosto mais de ver Lusomundo, Fox, AXN 
Entrevistado A, B e D – Isso 
Moderador – O tempo que despendem na Internet, e já que fazem o download das séries, é maior do que na 
televisão, não? 
Entrevistado A, B, C – Sim. É muito maior. 
Moderador – Estão na Internet mais de metade do tempo que passam na televisão? 
Entrevistado A, B, C, D - Sim 
Entrevistado A – Muitas vezes estou na sala com o portátil estou a ver e a jogar. 
Entrevistado B, C - Exacto 



 
Moderador – E outra vez sobre a influência. E a vossa maneira de vestir? Copiam o estilo? Assim de alguém 
que aparece nas séries? 
Entrevistado C – O quê? 
Entrevistado A – Aqueles casos dos Morangos com Açúcar, é? 
Entrevistado B – Não, não… 
(…) 
Moderador – Como definiriam o vosso estilo de vestir? Têm algum estilo? 
Entrevistado D- Calças de ganga. 
Entrevistado A – Normal. 
Entrevistado C- Existem depois aqueles os dreads. E tal que eu não gosto nada. Sou capaz de puxar as calças 
para cima e pôr-lhes um cinto. (risos) Depois os roqueiros… 
Entrevistado A - Os góticos. 
Moderador – Quando vão comprar um par de calças com os vossos pais, não escolhem? 
Entrevistado A – Claro. Ou a marca é melhor ou são mais giras. 
Entrevistado B – Claro, não vou comprar calças de bombazina. Mas também não gosto daquelas calças todas 
caídas em que estou sempre a puxar as calças para cima. 
Moderador – É como as sapatilhas. Porque é que todos usam sapatilhas? 
Entrevistado A – São mais as sapatilhas de marca. 
Entrevistado B – São confortáveis. 
Entrevistado D – E mais fácil de lavar. 
Entrevistado B- Se usarmos sapatos é em comunhões ou festas. 
Entrevistado C - Só nos escuteiros mesmo, que obrigam a usar. Sou escuteiro. E obrigam, ou andas de botas ou 
sapatos. E eu … 
Entrevistado B – botas. 
Entrevistado C- Já viste o que é andar todo o dia de botas? Ficas com os pés cheios de bolhas. Não estás 
habituado aquele tipo de calçado e o mais próximo é o sapato. 
Moderador – Então ligam mais ao conforto do que propriamente às tendências? 
Entrevistado B- Mas também comprar algo que seja confortável e giro para mim… não gosto nada de 
extravagante mas …  
Entrevistado A – Pois que seja giro. 
Moderador – Então não tem nada a ver com o que presenciam nos meios de comunicação? Mesmo a nível do 
corte de cabelo, e essas coisas? 
Entrevistado C- Isto até foi ele que me influenciou.  
Entrevistado A – O quê? 
Entrevistado C- A fazer esta cena… 
Moderador – Mais á Morangos, não é? 
Entrevistado A, B- Antes era aquela crista.  
Entrevistado B - E depois aqueles cortes, assim aquelas mocas. 
Entrevistado D – Aquilo é que era horrível. Ai que horror.  
Entrevistado C- Assim com uns traços. 
Entrevistado B- Pois era… 
Moderador - Okay. Muito obrigada. 
 

 

 

 

 

 

 



 
APPENDIX 10 

14 year-old female interview’s transcript 

Moderador – Não sei se vocês sabem o que é “multi-tasking generation”, uma geração multi- tasking? 
Entrevistado A – Não.... 
Moderador – Não? Uma geração multi-tasking é uma geração ou ... 
Entrevistado B – Multifacetada? 
Moderador – Não ... necessariamente. O que é que quer dizer task? 
Entrevistado A – É tarefa  
Moderador – Tarefa. Então multitarefas, quer dizer que vocês conseguem por exemplo: fazer o trabalho de 
casa...  
Entrevistado A – Ouvir musica. 
Moderador – Mandar mensagens, atender o telemóvel. 
Entrevistado A – Conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo.  
Moderador – Exactamente. E então considera-se que, vocês são nomeadas como sendo, pertencendo a uma 
geração multi-tasking. Vocês concordam com isso? Acham que realmente é verdade? 
Entrevistado A – Eu concordo.  
Entrevistado B – Eu concordo.  
Entrevistado C – Eu também concordo! Antigamente não sabíamos se tínhamos muitas tarefas para fazer, 
agora temos computador, temos televisão, temos a rádio, temos jogos...  
Entrevistado A – Temos com o que ocupar o tempo. Por causa das radiações ainda não havia tecnologia 
naquela altura, há uns anos atrás pelo menos, ainda não estava muito desenvolvida. 
Moderador – Portanto, e acham que vocês fazem todas as tarefas bem? 
Entrevistado A – Sim.  
Entrevistado B – Bem, bem, quer dizer algumas erramos, mas … 
Entrevistado D – Eu acho que sim. 
Entrevistado C – Mas a maior parte das vezes sai-nos bem. 
Entrevistado A –  85% 
Moderador – Conseguem por exemplo fazer um trabalho de casa e ouvir música, e tirar proveito do trabalho 
de casa?  
Entrevistado A, B, C, D – Sim.    
Entrevistado A – Para estudar mais tenho que ter barulho, senão não consigo me concentrar.    
Entrevistado B, C – Depende da disciplina. 
Moderador – Mas a maior parte de vocês acha que, com o barulho de fundo consegue concentrar-se mais. 
 
Entrevistado A – Depende da disciplina  
Entrevistado D – Se for matemática eu por acaso concentro-me mais, mas se formos a falar de ciências preciso 
para aí de 3 horas de silêncio para me concentrar para conseguir estudar.    
Entrevistado B – Depende, matemática e assim, consigo estudar com musica, as outras ... 
Entrevistado C – Eu também, estudo tudo com música, com televisão, e com a minha mãe a bater com os 
tachos e assim…  
Entrevistado A – Às vezes depende do tipo de disciplinas. 
Moderador – Okay, há uma outra questão, que tem a ver com a vossa independência. Dizem que são muito 
independentes, neste sentido, vocês fazem o que querem em termos de verem na internet, vêm o que 
querem, portanto, vão aos sites que querem! Vêm os programas que querem, na televisão. Jogam, não sei se 
jogam videojogos? Têm esse hábito?  
Entrevistado A, B, D – Às vezes... 
Entrevistado C – Eu, muito raramente.  
Mas pronto, vocês é que controlam as vossas próprias opções e não há assim intervenção dos pais e o controlo 
dos pais, é verdade essas coisas? 
Entrevistado A, B – Sim.  
 Entrevistado D – Sim, nesses aspectos … 
Entrevistado B – Nós somos responsáveis.  
Entrevistado D – Exacto, uma responsabilidade de fazer as coisas correctas ou não? Eu acho que sim.  
Entrevistado C – Controlam-nos mais o tempo que passamos, por causa dos gastos, não é? 



 
Entrevistado B – Dos gastos com a luz, da internet e assim  
Entrevistado C – Ah, mas eu não pago.  Só pago a partir das 9 da noite até à meia-noite, que é quando eu jogo, 
depois tenho que dormir. 
Então acham que realmente então é verdade, vocês são independentes, fazem o que lhes apetece digamos 
assim em termos de escolha   
Entrevistado A, C – Sim  
Entrevistado B – Sim, acho que os pais respeitam as opiniões dos filhos. 
Entrevistado D – Depende. 
Moderador – Depende como? Do castigo que tiveres?  
Entrevistado C – Não, nada a ver. Acho que os pais para já, confiam nos filhos que são responsáveis. Se um 
filho for responsável, acho que não há motivo para desconfiar dele. Se estivermos a falar em termos de 
videojogos ou o número de horas que uma pessoa vê televisão, e assim, acho que se o filho for responsável e 
disser eu vou cumprir o meu plano de estudo esta semana, e além desse plano de estudo, se eu cumprir, vou 
puder ver televisão, vou puder jogar PC, se for assim tudo bem, acho que os pais não precisam se preocupar 
com ele.  
Moderador – Não? 
    
Entrevistado C – E há pais que quando vêm que o filho tá-se a desencaminhar, entre aspas, começam a 
chantagear e a dizer: se tu tirares boas notas, deixo-te estar mais tempo no computador. 
Entrevistado B – Exacto.  
Entrevistado A – Estão a traçar uma meta para o filho... 
Entrevistado D – Eu acho isso errado, chantagear é a pior coisa que podem fazer. Sinceramente acho que o 
melhor é chamar atenção, se o filho for realmente responsável cumpre. Agora chantagear não acho. 
Entrevistado C – Assim fica explícito, se por exemplo tiver uma nota mesmo para tirar fixa num teste que os 
pais lhe dizem..    
Entrevistado A – E estudam. 
Entrevistado B – E a maior parte dos pais exige positiva. 
Entrevistado C – Se os pais virem que os filhos são responsáveis, dão-lhe uma certa liberdade, uma certa 
independência, devido às notas que eles têm, não é?  
Entrevistado B – Não é só às notas. 
Entrevistado D – (protesta) 
Moderador – Mas do que estão a falar é do tempo que passam, nesses meios de comunicação. Mas os sites 
em si, os jogos que jogam, os programas que vêm …não há nenhum entrave, portanto os vossos pais não 
fazem nenhum comentário? Não dizem isto não vês, ou isto não jogas.    
Entrevistado D – Os que vejo, vejo com os meus pais à vontade.  
Entrevistado C – Exacto. 
Entrevistado D – E mesmo se houver algo de invulgar, não há problema nenhum.  
Entrevistado B – Exactamente. 
Entrevistado A – Depende muito do tipo de programas. 
Moderador – Hoje em dia vocês têm os portáteis, não é? Dá para pesquisar o que quiserem, não é? Nem os 
vossos pais vos alertam ou vos falam sobre o assunto. 
Entrevistado A, B, C – Não. 
Entrevistado D – È claro que os meus pais dizem: tem cuidado e assim. Mas… 
Entrevistado C – Exacto. 
Moderador – Mas não estão assim tipo policia, não é, atrás de vocês .. 
Entrevistado A, B, D – Não, não ... 
Entrevistado C –  Se têm confiança à partida em nós…  
Entrevistado B – E se nos deram um computador é porque tinham confiança em nós. 
Moderador – Vocês também responderem que normalmente usam a internet para fazer os trabalhos de casa. 
Entrevistado A, B – Muito. 
Entrevistado C – Se calhar mais as pesquisas...   
Entrevistado B – Às vezes programa tradutor... 
 
Entrevistado D – Às vezes em alguns livros …de vez em quando para explicar melhor uma biografia de um 
autor qualquer. Está muito pesado. Normalmente costumo ir à internet … 
Entrevistado C –  Á Wikipedia. 



 
Entrevistado D – E se tirar alguma coisa já fico com uma impressão muito melhor. 
Moderador – Então os sites que vocês procuram mais ou por onde andam que mais que sites é que são? 
Entrevistado C – Depende do tipo de coisas, se for para divertimento ou jogos, ou para ver uma série online… 
depende… depende. 
Moderador – Se for para estudar por exemplo, se for para estudar? 
Entrevistado D, B, C, A – Ao Google, Wikipedia, Sapo. 
Moderador – O Google é um motor de busca, não é? 
Entrevistado C – Wikipedia, mais se calhar. 
Moderador – Mas vocês confiam muito na Wikipedia? 
Entrevistado B, A – Não, eu não confio. 
Entrevistado D – Eu não. Porque uma pessoa pode enviar uma coisa para lá e ninguém corrige. Quer dizer 
muitas coisas que estão lá, estão erradas. È por isso que eu sinceramente não frequento muito. 
Entrevistado C – Mas também tem mais motores de busca para baixo. Também podemos … 
Entrevistado A – Mas esse é o mais conhecido. 
Moderador – E as disciplinas que necessitam de mais procura na internet, de mais informação? 
Entrevistado A, B – Ciências, Português... Geografia.  
Entrevistado C – Jesus… O Auto da Barca do Inferno, Os Lusíadas, porque tem muitos anexos à obra, que uma 
pessoa precisa de saber.  
Moderador – Vocês costumam ver os vídeos do Youtube?               
Entrevistado A – Eu vejo vídeos de música  
Moderador – Ia perguntar que tipo de vídeos que vocês vêm? 
Entrevistado D – Estão lá umas séries muito engraçadas, japonesas, que são o máximo.  
Entrevistado B – Eu vejo aqueles apanhados. 
Moderador – Mas que assuntos é que tratam? 
Entrevistado A – Tipo Naruto, e assim.  
Entrevistado D – Pronto são séries japonesas, em que normalmente quando tenho um tempo livre, ou quando 
não tenho testes e assim, costumo ir ver uns episódios lá e assim. 
Entrevistado C – Exacto. 
Entrevistado D – Ou então quando quero ver assim algum filme. 
Entrevistado A,B – Ou o “Gato Fedorento”  
Entrevistado B, D – Ou “Os contemporâneos”. 
Entrevistado C – Eu vejo os episódios da “Gossip Girl” da Net. E dá para ver online, e assim. 
Moderador – Dá para ver tudo, então? 
Entrevistado C – Hummm 
Entrevistado B – È mais entretenimento, quando não temos mais nada para fazer.  
Entrevistado A – Quando não temos assim trabalhos para entregar, nem nada. 
Entrevistado C – Lá está a responsabilidade. 
Moderador – Então o tipo que vocês vêm tem a ver mais com a comédia e com o divertimento, e não 
propriamente com outros assuntos.  
Entrevistado B – Também pode ser assim tipo documentários.  
Entrevistado C – Exacto, uma maneira de estudar inglês é ver séries inglesas. 
Entrevistado D – Exactamente. Eu normalmente quando tenho um teste de inglês a coisa que eu mais faço é 
ver FOX LIFE. 
Entrevistado A – Eu é a mesma coisa. 
Entrevistado C – Eu também. 
Moderador – Está bem. E acham que as vossas colegas também vêm esse tipo de …  
Entrevistado C, A – Sim, sim.  
Entrevistado B – Tirando os desportos que elas fazem… e não ter o tempo todo ocupado. 
Entrevistado C – É a mesma coisa. 
Moderador – O geral é assim, verem esse tipo de filmes.  
Entrevistado C – Exacto 
Vocês usam mais o MSN ou o Hi5? 
Entrevistado C, B, A, D – O MSN 
Entrevistado A – Ou as duas coisas.   
Moderador – Normalmente usam para conversar com os amigos, não é?  
Entrevistado C, A, D, B – Sim  



 
Moderador – Porque é que sentem necessidade de conversar com os amigos através …?   
Entrevistado B – É assim, normalmente eu vou ao MSN tirar dúvidas. 
Entrevistado D – Eu não sou muito ligada, mas quando tenho alguma dúvida num trabalho ou quando temos 
algum trabalho para fazer, é um meio para nós estarmos a falar sem … 
Entrevistado A – Eu estou sempre no MSN. 
Entrevistado C – Ou então quando não temos nada para fazer, para cochichar, pronto. 
Entrevistado A – Chego a casa e ligo o computador, e prontos. 
Entrevistado D – É muito raro eu estar na internet, faz mal estar muito tempo sentada á frente do 
computador. Gosto mais de fazer ginástica e assim.  
Entrevistado B – Ou então quando temos amigos de outras escolas. 
Entrevistado C – Exacto. 
Entrevistado B – Às vezes falamos porque não temos horários equivalentes e é raro encontrarmo-nos na rua.  
Entrevistado C – Eu tenho amigos no Brasil e encontramo-nos sempre no MSN e é simples.   
Por exemplo os amigos da vossa escola que vocês contactam todos os dias, chegam a casa e são capazes de… 
Entrevistado C, B – Sim. 
 Entrevistado A – Alguma coisa que ficou por dizer. 
Entrevistado B – Mas só falo durante 5 minutos.  
Entrevistado C –  Às vezes queremos falar a sós e na escola não dá então pronto vamos para o computador. 
Entrevistado A – Sim, é mais fácil. À mesma hora… 
Moderador – É como diz aqui a vossa colega para por a conversa em dia, um bocadinho para cochichar, para 
ver  
Entrevistado C – Exacto. 
Moderador – E vocês usam a webcam ou não têm webcam? 
Entrevistado C, B – Não.   
Entrevistado D – Eu tenho a webcam só que não uso faz muito alarde. O meu jogo começa a dar breaks e não 
dá. 
Moderador – E tu usas? 
Entrevistado A – Eu uso. De vez em quando. 
Moderador – E o que é que tu achas, em termos de vantagens e desvantagens, achas que é mais vantajoso ver 
a pessoa? 
Entrevistado A – É igual.  
Moderador – É igual. É a mesma coisa? Vocês contactam com outras pessoas que não conhecem 
pessoalmente? 
Entrevistado C, B, D, A – Não  
Moderador – Mesmo não sei se vocês jogam aqueles jogos online? 
Entrevistado B – Eu jogo. 
Entrevistado A – Jogo. Jogo é Crazy Taxi e GP. 
Entrevistado B – Tu jogas Crazy Taxi? 
Moderador – Eu jogo mas estou lá para me divertir é mais jogar que falar  
Entrevistado C – Aqueles jogos de computador que vêm memo ou aqueles CDs que vêm nos cereais e assim. 
Agora jogos online não. 
Entrevistado D – Eu jogo jogos online mas praticamente não falo. 
Entrevistado A – Mas tipo dá para encerrares a conversação.  
Entrevistado D – Mas praticamente não falo, eu estou lá é para me divertir.  
Entrevistado B – Claro, é mais jogar que falar. 
Moderador – E vocês não têm nenhum videojogo que..... 
Entrevistado D – Normalmente há aqueles… por exemplo quando vamos fazer uma viagem e assim, por 
exemplo até Inglaterra e depois esses nossos amigos têm outros amigos de Inglês lá da escola e de 
Universidades, isso não há problema nenhum não é? Eu acho que esse é o único caso em que eu falo mais.   
Moderador – Mas assim com estranhos mesmo nunca entraram em conversações, nunca contactaram?  
Entrevistado C, D, A, B – Não.  
Moderador – Em relação aos videojogos o que é que faz que vocês escolham esses videojogos? Quais são as 
características?  
Entrevistado B – Tem que ter mistério para mim. 
Entrevistado A – Aventura.  
Entrevistado B – Divertimento, para nos rir. 



 
Entrevistado A – Eu não. 
Entrevistado D – Eu habituei-me muito cedo, os meus irmãos também jogavam e eu queria jogar a mesma 
coisa que eles jogavam, então habituei-me muito cedo a jogar .SEiZe a partir dai não queria jogar outra coisa, 
para aí desde os sete anos.    
Entrevistado C – A minha irmã é muito maior que eu e ela é que me pôs a ver as séries inglesas e os jogos 
também é a mesma coisa. Mas uma coisa é uma pessoa associar as coisas que vemos nos videojogos, outra 
coisa é passa-los para a vida real. Há pessoas que matam nos videojogos e depois vão matá-las. 
Entrevistado A, B, D –  Tem calma. Tem calma. Calma. 
Moderador – Estou a ver que és uma rapariga muito preocupada. 
Entrevistado C – Há pessoas que confundem a ficção com a realidade. 
Moderador – Pronto então as características que vocês acham têm a ver com aventura com mistério.   
Entrevistado C – Exacto. 
Entrevistado B – É assim para passarmos o tempo.   
Entrevistado D – E para matar também. (risos)  
Entrevistado C – Aqueles filmes de guerra com aquele som de fundo tipo Hitman isso é que não, pronto. Isso 
também …Isso já é demais.  
Ficas um bocado stressada, não é? 
Entrevistado D – Mas eu gosto. (risos) 
Entrevistado A – Aqueles jogos com um tempo em que você tem que percorrer percursos… 
Entrevistado C – Exacto. 
Moderador – E ter que andar sempre a matar pessoas, não é? É muito stressante para vocês? 
Entrevistado A – Exactamente.  
Entrevistado B – É viciante. 
Entrevistado D – É um objectivo para atingir. 
Moderador – Vocês trabalham ali por objectivos, também não é? 
Entrevistado B – São desafios. 
Moderador – É. São desafios. 
Entrevistado D – Sim, são desafios perdidos. 
Moderador – Vocês acham que também tem a ver com a adrenalina que vocês têm nos jogos? 
Entrevistado B, A, D – Sim, muito.  
Moderador – Se chegar alguém junto de vocês e estiverem num patamar... e disser agora parou é para desligar 
o computador… 
Entrevistado B – E Jesus. 
Entrevistado D – Ai não. 
 Moderador – Vocês ficam assim mesmo muito, muito, muito mal dispostas? 
Entrevistado B – Sim. 
Entrevistado D – Eu fico. 
Entrevistado B – É assim quando estamos a ver assim alguma série no computador ou qualquer coisa, assim 
um videoclip, e ainda não acabou, está mesmo a meio, está mesmo ali a acabar e vem a nossa mãe chamar-
nos, oh Inês, já está o jantar na mesa… 
Entrevistado C – Exacto. 
Entrevistado B – Nós ali á espera que acabe, e ela: “vem já!”. 
Entrevistado C – A mim quando estou a jogar e está mesmo a acabar, aquilo são 40 minutos… ah o jantar está 
pronto. 
Entrevistado D – Eu quando estou em casa, e vou ver um vídeo qualquer e vejo que falta por exemplo 5 
minutos para entrar uma actividade qualquer extra curricular, eu desligo, estava mesmo no fim. 
Entrevistado C – Exacto. Se tiver coisas fixas … 
Entrevistado B – Mas por exemplo se for para o jantar. Pode aguardar um bocado enquanto está ali a arrefecer 
eu estou a ver, não é? 
Moderador – No teu caso é a mesma coisa também? Também obrigas ali assim a família toda a estar à espera 
de ti para tu acabares. 
Entrevistado A – Também. 
Entrevistado D – Ah eu não.  
Entrevistado A – Passado 20 minutos, já acabou.  
Entrevistado B – Mas se for a família toda é melhor desligar antes que venham todos. Mas se for para ai 2 ou 3 
pessoas, bem deixa estar. 



 
Moderador – Enquanto se põe a mesa e se senta então vais acabando o jogo. E então quantas horas é que 
vocês passam na Internet?  
Entrevistado D – Muito poucas. 
Entrevistado B – Por semana, se nós tivermos trabalhos é para ai 5 horas se não tivermos é só duas. 
Entrevistado A – Seis horas por dia, mais ou menos. (conta as horas por dia) 
Entrevistado D – Ah, fogo!! 
Entrevistado A – Quando chego a casa vou logo para o computador. 
Moderador – Todos os dias da semana? 
Entrevistado A – Sim. 
Entrevistado D – Eu não. Eu passo para aí uma hora por semana. 
Entrevistado C – Uma hora por semana, exacto. …Ou então quando não tenho os episódios é logo Internet 
Moderador – E o fim-de-semana? É gasto também com a Internet? 
Entrevistado B – O fim-de-semana é mais livros, e ver televisão, e filmes. 
Entrevistado A – O fim de semana não. 
Entrevistado D – É assim quando é testes eu costumo estudar porque durante a semana não tenho tempo 
nenhum. Quando não tenho testes aproveito para fazer ginástica ou me divertir, vou ter com os meus amigos. 
Não costumo estar muito tempo frente ao computador. 
Entrevistado C – Se fiz os TPCs e não tenho testes, ou estou a fazer três coisas, ou estou no cinema, ou estou a 
ouvir música ou estou no computador.  
Moderador – Então diversificam as vossas actividades? 
Entrevistado C – Exacto. 
Entrevistado D – Claro. 
Entrevistado B – Sim. Pois. 
Moderador – Então passas esse tempo todo na Internet? Todos os dias são 6 horas, é o que tu estás a dizer? 
Entrevistado A – Mais ou menos. 
Moderador – Então tu sais da escola por exemplo a que horas? Vamos cá fazer as contas. 
Entrevistado A – Mais ou menos? 
Entrevistado B – A escola fecha às 5. 
Moderador – Então se tu passas 6 horas, tu estás de pé até quê? Até á meia-noite? 
Entrevistado A – Até às 11h 
Moderador – Assim sempre ali sempre sem intervalo. 
Entrevistado A – Sim 
Moderador – Tens que jantar não é? 
Entrevistado A – Janto e pronto. 
Moderador – Mas não tens mais irmãos com quem …? 
Entrevistado A – Tenho. Mas pronto. 
Entrevistado D – Desligada. Desligada à família!!! 
Moderador – Não achas que é uma actividade solitária? 
Entrevistado A – Sou ligada de mais. 
Moderador – Já te perguntaste porquê que fazes isso? Porquê que passas tantas horitas ali? 
Entrevistado A – Sei lá. Não sei. Já é um bocado de vício, também. 
Moderador – Achas que é vicio mesmo? 
Entrevistado A – È um bocado. 
Moderador – Mas esse trabalho que tu fazes na Internet…? 
Entrevistado A – É falar com os amigos, estou no Hi5, ouço música. 
Moderador – É tudo. Exploras todas as potencialidades da Internet. Vês alguma série? 
Entrevistado A – Não, séries não. Costumo estar com a televisão ligada também. 
Entrevistado D – Isto é televisão, computador, telemóvel. 
Entrevistado A – Exacto. Televisão, computador, mensagens, fazer os trabalhos de casa… 
Entrevistado C – Relativamente às séries que gosto na televisão, por acaso a Gossip Girl não está a dar em 
Portugal e nos Estados Unidos já está a dar e eu..  
Entrevistado D – Viciada. 
Entrevistado C – e então vejo na Internet, mas prontos controlando as coisas, não é? Sou, por acaso sou 
viciada. 
Entrevistado D – Eu sou muito impaciente em frente à televisão. 
Moderador – Pois. Não tens paciência? 



 
Entrevistado B – A mim tem que ser uma coisa, digamos que para a minha família muito secante mas para 
mim tem que ser muito interessante ou então tem que ser aquilo… 
Entrevistado D – Tem que ser Boston Legal. 
Entrevistado B – tipo aventura. 
Entrevistado C – A única que funciona para ver com o meu pai é o House e o CSI de resto tem que ser alguma 
coisa com acção. Porque se estivermos a ver ali assim … 
Entrevistado A – muito secante… 
Entrevistado C – Eu adoro documentários. 
Entrevistado B – Eu adoro ver documentários… e os meus pais dizem assim se tu não fosses nossa filha dizía 
que tu eras uma apagadinha da família porque estás sempre ligada com a televisão nos documentários. Mas 
eu não, é tipo animais… sobre vidas de outras pessoas… 
Entrevistado A – de viagens… 
Entrevistado B – O que eu adoro é a área das ciências 
Entrevistado C – Exacto. Eu concordo. É como eu. Eu nos tempos livres é cinema, cinema, música, música, 
porque adoro a sério. 
Entrevistado D – Ah isso faz mal. Vocês têm que fazer ginástica. Têm que se divertir. Ai, isso é muito desporto. 
Entrevistado B – A ginástica, só se for zapping. 
Entrevistado C – Mas isso também está um bocado ligado ao .. 
Entrevistado B – Eu também vou ao cinema mas é só depois. Só depois. 
Moderador – Essas séries que vocês vêm, que já falaram, não é? CSI, Dr House 
Entrevistado D – Boston Legal também, o  Shark 
Entrevistado B – É mais ficção cientifica. 
Entrevistado C – Ah o Sobrenatural, também. 
Entrevistado D – E os Lipstick Jungle, também. 
Moderador – E vocês conseguem perceber porquê que as vêm? Conseguem dar uma resposta? 
Entrevistado B, A, D, C – Sim. 
Entrevistado D – Eu gosto de Boston Legal e gosto de Shark porque sempre gostei da ideia de um dia vir ser 
advogada, não é que tenha muito a ver comigo, mas gosto da maneira (risos). È verdade,  
Entrevistado B – .. a defender as coisas. 
Entrevistado C – A mim vejo o CSI, o House e essas séries assim porque é mais para a investigação forense. Por 
acaso gosto muito disso. É assim uma coisa muito pormenorizada e que dá para explorar outras áreas, 
balística, recursos biológicos e depois os químicos também dá para explorar de tudo um pouco. Portanto é 
muito diversificado. 
Entrevistado D – Eu também gosto dos LipStick Jungle. Gosto de moda e gosto dessas coisas todas, 
representações e assim. Tenho mais a ver com isso. 
Entrevistado C – Pois não tem nada a ver. Uma pessoa pode gostar de investigação e também pode doutros 
tipos a Gossip Girl e Lipstick Jungle, é tudo a mesma coisa. 
 Entrevistado B – Eu gosto CSI, gosto Patologia, gosto Sem Rasto, Sobrenatural…  
Moderador – Mas porquê? 
Entrevistado B – No geral tem mistério mas depois lá no fundo tem aqueles aproveitamentos de curiosidades 
de ciências, de biologia. 
Entrevistado C – Exacto. 
Moderador – E tu também, gostas de ver essas séries? E também são as mesmas razões? 
Entrevistado A – Sim.  
Entrevistado C – E também tem um fundo cientifico. E passas a conhecer outras terras, porque são gravadas 
no estrangeiro. 
Moderador – A minha próxima questão tinha a ver com isso. Vocês conseguem identificar pormenores de 
cultura americana nessas séries? Porque são americanas 
Entrevistado A, B – Muito 
Entrevistado C – Exacto. No CSI dá para conhecer muito. Enquanto que em Miami é tudo muito claro, as 
pessoas andam muito mais cor, claras e muito mais destapadas; se for a ver o de Nova Iorque é 
completamente diferente, as luzes são muito mais escuras.. muito mais trânsito.. 
Entrevistado B – Muito mais escuras, o tempo, sempre o sol… 
Entrevistado C –  Se for Las Vegas está sempre a chover, é completamente diferente.. 
Entrevistado D –  Mas  Las Vegas não se esqueçam do principal que é as luzes e diversão. 
Entrevistado C – Exacto. 



 
Moderador – Portanto são essas imagens que vocês têm. Qual é a imagem que vocês têm da America já agora, 
dos Estados Unidos da América? 
Entrevistado B – São aqueles hambúrgueres enormes.  
Entrevistado D, B –  Muitas pessoas estão ligadas á pátria ….e á cultura.  
Entrevistado C – Exacto. 
Moderador – Ligadas à pátria? 
Entrevistado D – Acho que sim. Acho que têm muito orgulho da sua pátria. Se eu fosse Americana também 
tinha porque eu adorava ser Americana. 
Entrevistado C – Principalmente eles têm uma cultura muito diversificada porque eles têm muitas pessoas que 
vão para lá para procurar melhores condições de vida. E eles prontos, quando não aparece alguém que 
satisfaça as pretensões deles … o Obama agora também … o Bush não fez assim… eu não acho que ele 
satisfazia o que eles estavam á espera, porque eles são uma potência económica muito grande e … 
Entrevistado D – E se eles vão abaixo como estão a ir, então aí o resto do mundo pode dizer adeus. 
Entrevistado C – Exacto. Eles depositam a confiança que eles têm naquele politico que para salvar a pátria da 
nossa crise que nós estamos agora a entrar. 
Entrevistado D – A entrar não. Já estamos. 
Moderador – Então a imagem que vocês têm è a parte da comida, os hambúrgueres, a parte do amor à 
pátria… 
Entrevistado B – Também têm as ruas cheias de gente, aquelas lojas… 
Entrevistado A – Animação. 
Entrevistado C – Tudo muito cheio… 
Entrevistado B – Toda a gente nas lojas, a maior parte das vezes. 
Entrevistado A – Divertimento. 
Entrevistado C – Também pode haver muita pobreza mas também há lá muita gente que é muito rica. 
Entrevistado D – Existe muitas desigualdades. 
Entrevistado B, A – Isso desigualdades existe em todo o lado. 
Entrevistado C – A maior parte dos filmes, séries é tudo de lá, actores… 
Moderador – Têm essas imagens pelas séries que vêm, pelas pesquisas que fazem na Internet? 
Entrevistado D – Eu já lá estive. Mas também pelas séries que vejo, e assim. Acho que está tudo ligado. 
Entrevistado B – Eu nunca lá estive mas sei lá, como a Rute disse, deve ser mesmo assim… eles não vão estar a 
representar ao máximo… não vão estar a pôr as coisas… 
Entrevistado C – Exacto. Eu acho que é muito interessante a droga …conhecer os Estados Unidos, por acaso … 
e mesmo assim o que eles amostram uma pessoa já tem uma ideia. Mas não é a mesma coisa que estar lá. 
Moderador – Claro. E acham que essa ideia com que ficam dos Estados Unidos influencia … ouvi aqui uma 
coisa curiosa aqui …é a Rute não é? … relativamente ao querer ser advogada, ou pelo menos que gosta desse 
aspecto nas séries… acham que estas séries influencia a forma como vocês organizam o vosso futuro em 
termos de carreira, em termos de família…? 
Entrevistado A, D – Ah influencia. 
Entrevistado C – Exacto. 
Entrevistado A – Muito. 
Entrevistado D – Acho que por exemplo. Médicas legistas. Desde que houve o CSI muita gente quis ser. 
(protestos) 
Entrevistado B – Calma ai. 
Entrevistado D – E sinceramente acho isso uma coisa normal, pronto. Agora eu por acaso não sei se vou seguir 
Ciências, sinceramente não sou muito ligada a essa área, entre aspas, mas … 
Entrevistado B – O quê? English. 
Entrevistado D – Não, mais para Economia. Pronto. Quer dizer ainda não sei, não é? Porque eu quando vejo o 
Boston Legal, quero ser advogada; quando vejo o Lipstick Jungle quero ir para Itália … desenhar roupa… vejo o 
CSI e oh afinal vou querer ser investigadora… 
Entrevistado C – Também depende muito das séries que nós vemos, por exemplo investigação mais ligada se 
calhar á policia, CSI, Life e essas coisas todas, assim que têm mistério … mas depois pode ser assim as coisas de 
mais “cusquices” , também dá para ver mais a cidade, e pode não ter tanto contexto da história mas tem 
outras coisas que se calhar para a mocidade é mais interessante. Mas também temos de ver as coisas que para 
o nosso futuro. Acho que a partir que houve o CSI e assim formaram-se alguns clubes de fãs que querem 
seguir isso mesmo. 
Moderador – Então todas concordam que isso influencia as vossas decisões? 



 
 Entrevistado B, C, D, A – Claro. Influencia. 
Entrevistado B – A partir do princípio que vemos aquela série é porque gostamos. E depois de ver aquela série 
está -nos a mostrar novos empregos, novas … 
Moderador – E o conceito de família? Acham que essas séries mostram um pouco o conceito de família? 
Gostariam de ter aquele tipo de família? 
Entrevistado C – Pois uma imagem pode vale mais que mil palavras. 
Entrevistado B – No CSI se calhar em termos de família não … aquele tipo de vida … 
Entrevistado D – É assim. Não é muito saudável. Aquele tipo de vida?! Ai vocês são muito … 
(Risos) 
Entrevistado B – Estou a falar de .. 
Entrevistado D – Eu não gosto do tipo de família que os americanos mostram nas séries. Porque eu 
sinceramente o melhor tipo de família é a minha e não me podiam dar melhor. Mas eu sonho em grande. O 
que eu quero ser, quero ir para fora, e quero andar a viajar, quero ser essas coisas todas. Sinceramente isso .. 
eu já sou assim desde pequenina mas quanto mais vejo os famosos e mais vejo essas séries todas, mais quero 
ser por isso eu acho que a mim… aliás quanto mais vejo isso mais me prejudica  a mim, porque mais eu quero 
sair de Portugal. 
Entrevistado B – Mas tipo com a crise com que está, tu vês Portugal apetece-te ir para os Estados Unidos, o 
outro lado do mundo. 
Entrevistado C – É assim não tens de ficar cá, mas uma pessoa também tem de pensar em grande, se ficar aqui 
também as oportunidades podem não ser tão grandes por causa da crise. 
Entrevistado D – Mas imagina se tu tens um sonho. Imagine-se olha o que é que aqueles que atingem o top de 
Hollywood o que é que têm a mais que tu? Não têm nada. És Portuguesa. Vai-te prejudicar? Vai e muito. Vai. 
Muito mesmo. È claro que os teus pais dizem, é claro que não querem que vás para longe… mas se não fores 
atrás do teu sonho como é que é? E depois olha não vais atrás, não segues a área que queres e depois pensas 
e se eu fosse atrás. 
Entrevistado B, C – Exacto. Pois. 
Moderador – Nessas séries se calhar pensam mais nisso, não é? Nas oportunidades que poderiam ter, não é?  
Entrevistado B – Se calhar pensamos mais em nós. Somos mais egoístas. 
E a nível do vestuário e da forma como vocês se vestem? 
Entrevistado C – Isso não influencia. Mas uma pessoa admira o que eles vestem.  
Entrevistado D – É assim tenho uma grande paixão por essa área. 
Entrevistado A –  Em Portugal também … 
Entrevistado B – Nós gostamos daquele símbolo… 
Entrevistado C – As roupas que elas usam lá na Elite em Manhattan na zona alta, zona rica não é a mesma 
coisa que se utiliza em Portugal. 
Entrevistado D – Sempre admirei essa área. Sei lá, estar numa passerelle… é sempre giro. Esse mundo da moda 
é muito giro apesar da veia que demonstra porque por detrás daquilo é muita máfia. 
(risos 
Entrevistado C – Claro gosto de imaginar e ver mas nunca prontos usar ou adaptar ao dia-a-dia. 
Entrevistado B – Se calhar por exemplo podemos fazer uma vez para experimentar.  
Entrevistado D – Eu gostava de experimentar. 
Entrevistado B – Eu também gostava. Mas depois acho começava a ser uma coisa banal e nós acabávamos por 
depois de uma semana ou duas depois deixávamos de fazer. 
Entrevistado D – Acho que especialmente, por exemplo em Lisboa a desfilar e assim… é claro que se fores 
mesmo boa nessa área ias-te destacar dos outros, pronto. 
Entrevistado B – Mas depois de eu concretizar o sonho eu chegava lá e pensava: “tanta coisa para chegar 
aqui.” Já queria outra coisa. Já sei o que é isto. 
Então para nós terminarmos… Acham que existem aspectos negativos no uso da Internet? 
Entrevistado C – Sim 
Entrevistado D – Muitos. 
Entrevistado B – Só se for ficar viciada. Ficar cegueta. 
Entrevistado D – Pode-se viciar isso vai aumentar o sedentarismo, muito sinceramente. Uma pessoa por 
exemplo não faz exercício físico, está lá sempre no computador a ver coisas. 
Entrevistado B – Isso é uma indirecta? 



 
Entrevistado D – Não, não é nenhuma indirecta. Mas acho que uma pessoa tem que se habituar a outras 
coisas. Também não é só aquilo. Parece que as pessoas agora só vêm agora a Internet. E eu não acho. Acho 
que as pessoas estão completamente erradas. Eu nunca fui muito ligada à Internet. 
Entrevistado B – Também acho. 
E vocês? Que aspectos negativos é que vêm no uso da Internet? 
Entrevistado C – Eh pá! Eu se calhar vejo mais nas pessoas. Porque há pessoas com boas intenções e outras 
que têm más intenções. E depois se a pessoa vai para um chat ou assim, não consegue distinguir as pessoas. 
Entrevistado B – Mas já estamos mais protegidos. Já aprendemos mais o que é a Internet. Não é o primeiro 
ano. 
Entrevistado C – Mas mesmo assim ainda há pessoas que ainda, pronto. 
Entrevistado B – Sim. Mas isso é o normal. 
Então já vêm outros aspectos negativos que não propriamente esses perigos…? 
Entrevistado B – Se for o nós desligarmos um bocado da família, desligarmos do universo que está lá fora. 
Entrevistado C – Pois exacto. 
Ai sim. E esta menina que passa muito tempo na Internet? 
(risos) 
Entrevistado A – Eu concordo com elas. 
Concordas? E sentes isso que realmente não tens ligação ao mundo real? 
Entrevistado A – Tenho.  
Entrevistado B – Mas muito pouco. 
Mas perdes o contacto com o mundo real? 
Entrevistado A – Acho que não. Estou sempre com eles. 
(risos e protestos) 
Entrevistado A – Sou ligada á família e aos amigos. 
Entrevistado D – A Inês sempre foi muito ligada á família. 
Tu consegues diversificar ai assim as tuas opções? 
Entrevistado D – Demais, demais. 
Entrevistado B – Acho que a Rute é como eu. A família é o principal de tudo. 
Entrevistado C – A família foi sempre a minha primeira prioridade. Foram eles o que fizeram o que nós somos 
agora. 
Entrevistado D, B – Claro, claro. 
Entrevistado D – É quase amor á pátria. 
E a televisão? 
Entrevistado D – Vejo a seguir ao jantar ou quando não tenho nada que fazer. 
Mas quais são os aspectos negativos? O que é que vocês acham? 
Entrevistado B – Eu até agora não encontrei nenhum. A não ser estragar o comando. 
Entrevistado A – Não. 
A maior parte dos inquiridos dizem que vêm muita televisão. È o meio mais usado.  
Entrevistado A – Só se for á noite. 
Entrevistado B – Também vejo pouco. Só se for o telejornal 
Entrevistado C – Oh pá, também gosto de estar instruída sobre o que se passa no país. 
Entrevistado D – Serve para conversar com a família para não estarmos distraídos com outra coisa. 
Pelo que percbi, a televisão que vêm praticamente são as séries, não é? E se calhar vêm as séries pela Internet, 
não é? 
Entrevistado C – Também. 
Entrevistado B – Vejo muito as noticias, também. A seguir ao almoço. 
Entrevistado D – Eu sempre li o jornal, também. 
Entrevistado A – Eu não. 
Entrevistado C – Eu leio revistas. 
Entrevistado B – Eu vou à Internet. Meto o site do jornal e leio. 
As séries que vocês vêm, vêm mais na televisão ou na Internet? 
Entrevistado B – As minhas séries eu vejo na televisão porque passa em Portugal. Passa em Portugal entre 
aspas, é um canal estrangeiro mas dá para ver. 
É na FOX? 
Entrevistado B – Exactamente. 
Entrevistado D – As séries japonesas tenho que ir ver à Internet. 



 
Entrevistado C –  As séries que eu vejo mais são inglesas da AXN, FOX LIFE, MTV. 
Entrevistado A – Pois.  
E MTV? Vocês vêm muito MTV? Não está assim um pouco fora de moda? 
Entrevistado C – Só um pouquinho.  
Entrevistado D – Vejo só um programa que é um programa dos famosos em que mostra a família deles, os 
carros deles, é só Bentleys e assim. 
Entrevistado C – Na televisão não vejo séries portuguesas, novelas, porque já está muito batido, gosto mais de 
ver as séries inglesas. Na Net gosto mais de ver a Gossip Girl porque também tem… Já que não está a dar 
nesses canais. Eles estão a fazer mal claro não é? Uma pessoa também tem que arranjar maneira de as ver, 
não é? Os vídeo clips e os filmes também agora online… 
Entrevistado B – É assim na televisão para além das séries, e dos documentários é claro, que é a minha paixão, 
se calhar ainda faço um sobre a minha vida… 
Entrevistado D – Sobre mim, atenção, atenção que vou ser famosa 
Entrevistado B – Para além disso vejo muitos canais de música a MTV, MCM. 
Mas acham que há algum aspecto negativo na televisão? 
Entrevistado C, B, D, A – Não. 
Entrevistado C – Também depende da selecção das pessoas. Há pessoas que têm aqueles canais assim… 
Entrevistado D – A mim foi através da televisão que encontrei a maior paixão da minha vida, que é fazer ballet. 
Para já foi o melhor aspecto da televisão. Para mim foi esse. Vi um documentário sobre ballet e a partir dai 
pronto. 
Okay. Obrigadissima. 
 
 
 
APPENDIX 11 
15 year-old male interview’s transcript 
Moderador – Uma das coisas que eu aferi no inquérito, ou pelo menos os especialistas assim o dizem,  é que 
vocês são considerados uma geração multitasking. Sabem o que quer dizer multitasking? 
Entrevistado A, B, C, D – Muitas tarefas. 
Moderador – Concordam com essa ideia de que conseguem fazer várias tarefas ao mesmo tempo? 
Entrevistado A, B, C, D – Sim. 
Mas é normal utilizarem a Internet, verem televisão, etc 
Entrevistado A, B, C, D – Sim. 
Moderador – E relativamente ao facto de ser muito independentes. Eu vou explicar em que aspecto. Que 
vocês próprios é que escolhem os programas que vêem, os jogos que querem jogar, não têm grande controlo 
por parte dos pais ou por parte dos adultos relativamente às vossas escolhas. 
Entrevistado A – Costumo jogar muitos jogos. Os meus pais não interferem nisso. 
Entrevistado B – No meu caso não mas no caso dos meus irmãos às vezes a minha mãe não os deixa ver assim 
os programas de Wrestling. 
Entrevistado C – Quando eu era mais novo o meu pai não deixava. 
Moderador – Mas agora deixam-te jogar e estar na Internet e assim… 
Entrevistado C – Sim. 
Moderador – Porquê que acham que isso acontece que não há grande controlo por parte dos pais? 
Entrevistado D – Porque eles confiam em nós. Alguns sabem bem aquilo que nós fazemos. 
Entrevistado C – É eu acho que sim. 
Entrevistado D – No meu caso eles confiam em mim. 
Entrevistado A – E por que já conhecem os filhos. 
Entrevistado B – Há medida que crescemos se calhar eles vão ganhando confiança. 
Entrevistado A – Isso. Depende das razões que nos dermos aos nossos pais para eles confiarem em nós. 
Moderador – Então é uma questão de confiança basicamente. Houve também na parte da Internet que me 
responderam que usavam mais a Internet para fazer trabalhos para a escola, certo?  
Entrevistado A – Sim. Mas também para outras coisas. 
Moderador – Mas assim maioritariamente aparecia o trabalho para a escola como … ora expliquem lá é 
mentira? 
(Risos) 
Entrevistado D – Eu acho que sim. 



 
 Entrevistado A – Não, não é ser mentira mas nós não temos trabalhos para a escola… não há um grande 
número de trabalhos para a escola em que eu recorra à Internet. Quando temos trabalhos para fazer 
recorremos à Internet…mas também não é só para isso.  
Moderador – Claro só estou a dizer que a maior parte… 
Entrevistado C – Não. Às vezes pesquiso em Diciopédias, na Infópedia às vezes vou lá, mas pesquiso mais nos 
livros, dicionários. 
Entrevistado A – Eu não costumo ir lá muito à Internet. Só costumo ir lá às sextas à noite ou ao sábado quando 
se calhar já tenho mais tempo livre. Durante a semana não o faço. 
Moderador – Então e quando têm de fazer um trabalho para uma disciplina não recorrem à Internet para fazer 
pesquisas? 
Entrevistado C – Sim 
Entrevistado B – Sim às vezes. Depende do tema do trabalho. Se for assim um tema que nós desconheçamos 
podemos ir à Internet para obter mais informação. Mas se for assim um tema em que nós soubemos que 
temos essa informação no livro… 
Moderador – Não usam a Internet para isso. Mas quando vão à Internet para fazer trabalhos para a escola que 
tipo de sites é que vocês percorrem? 
Entrevistado D – Usamos o motor de busca. E depois o primeiro que aparece geralmente é a Wikipédia. 
Entrevistado B – Eu antes utilizava isso. Mas só que depois disseram-me que às vezes tinha informações falsas. 
Moderador – Então não confiam muito na Wikipédia, pois não? 
Entrevistado B, C, D – Não. 
Entrevistado A – Acho que não é um site muito fiável. Porque não é uma coisa que seja feita por pessoas com 
conhecimento específico sobre a matéria. Uma pessoa como eu, posso fazer isso, posso opinar sobre um tema 
sobre o qual se calhar não tenho grande conhecimento. A dinâmica do site é engraçada mas isso dá azo a 
vários erros científicos. 
Moderador – Mas de qualquer forma o primeiro site que vos aparece é a Wikipedia e vão logo ver na 
Wikipedia o que é que existe.  
Entrevistado A – Mas não ficamos por aí. 
Entrevistado D – Eu antes ia sempre à Wikipedia mas agora já não fico só por aí. Agora já sei que realmente é 
um… 
Moderador – Não é tão fiável, não é? 
Entrevistado A – Eu acho que o trabalho não se pode basear só nesse tipo… 
Entrevistado C – Eu agora ando mais na Diciopédia 2008, que eu comprei. É muito mais fiável. 
Moderador – E tem a informação que precisas para o trabalho da escola. Ok. E relativamente aos vídeos do 
YouTube? Vocês costumam veros vídeos do YouTube? 
Entrevistado A, C – Sim. 
Moderador – Que tipo de vídeos é que vocês vêm? 
Entrevistado B – Comédias. 
Entrevistado A – Comédias. Música. 
Entrevistado D – Cartoons. 
Entrevistado C – Mais para música. 
Entrevistado A – Há músicas que se calhar não consigo fazer downloads mas que existem no YouTube e então 
vou lá e vejo. 
Moderador – E se vocês tivessem que nomear assim os mais populares entre os vossos colegas que tipo de 
vídeos é que vocês nomeariam como os mais populares? Sobre os quais vocês falam mais? 
Entrevistado A – Os de comédia. Por exemplo Gato Fedorento… 
Entrevistado D, B – Artman 
Entrevistado A – Também aqueles que são pessoas fazem dobragens de séries, também dá riso, mas pronto. 
Moderador – E vocês costumam juntar-se para ver esse tipo de vídeos? 
Entrevistado B – Quando é uma coisa muito engraçada juntamo-nos na Biblioteca. 
Entrevistado A – Depende. Se estivermos juntos senão dizemos: olha vai ver isto. 
Moderador – E relativamente ao uso do Messenger. Vocês responderam a maior parte respondeu que usa 
mais o Messenger que o Hi5. Da outra vez responderam que Hi5 era muito usado. Mas desta vez achei que 
poucos responderam que usam o Hi5, usam mais o Messenger 
Entrevistado A – Acho que o Hi5 não tem interesse. Eu tenho um mas  é a coisa mais simplista que há. 
Moderador – Podes explicar como é que aquilo funciona? 
Entrevistado A – É assim é um site. … 



 
Entrevistado B – Fala-se da vida. 
Entrevistado A – Podemos fazer referência a assuntos pessoais e vamos contar e metemos fotografias e depois 
acabamos por arranjar amigos, comentamos uns dos outros, etc. Acaba por ser isso. 
Moderador – E achas que não tem interesse é? 
Entrevistado A – Só que eu acho que às vezes torna-se um bocado abusivo porque com as coisas que lá 
metemos pessoas que não têm, sei lá que não têm conhecimento, nem sabem quem nós somos podem 
conhecer-nos de vista, podem opinar sobre a nossa vida. E isso, sei lá isso faz-me um bocado de confusão. Não 
gosto disso. 
Moderador – E JD também tens a mesma opinião? 
Entrevistado C – Sim. Mais ou menos. 
Entrevistado A – Já liguei mais a isso. 
Entrevistado B – Eu raramente utilizo o Messenger. 
Moderador – E o Hi5 então nem pensar. Não tens nenhuma página e isso? 
Entrevistado B – Não. 
Moderador – E o G? 
Entrevistado D – Eu uso os dois. 
Moderador – E não és da mesma opinião aqui do E, relativamente à estranheza que sentes por pessoas que 
por exemplo não conheces de lado nenhum e vão opinar sobre ti? 
Entrevistado D – Sou. 
Entrevistado C – Só se for no Hi5 porque aquilo è visto por toda a gente. 
Entrevistado A – É preferível usar o Messenger. 
Entrevistado D – Pois há aquelas coisas da privacidade… 
Entrevistado A – Pois há. Mas tu aceitas um vasto número de amigos. E depois acabas por aceitar os amigos 
dos amigos. E não sabes onde é que tu andas ao final de contas. 
Moderador – E relativamente ao Messenger porque é que vocês sentem necessidade de conversar com os 
amigos através do Messenger? 
Entrevistado C – É uma necessidade da adolescência. 
Entrevistado A – Acho que não é assim uma necessidade assim uma  coisa sem a qual eu não possa viver. 
Moderador – Porquê que usam o Messsenger e não usam o telemóvel ou não falam pessoalmente? 
Entrevistado A – Acho piada. É uma invenção muito útil. É engraçado porque por exemplo há pessoas que não 
podemos ver e com quem não podemos conversar diariamente e que se calhar estão lá e acabamos por 
conversar. Mas é sempre preferível também estar com a pessoa pessoalmente. Eu acho. 
Moderador – Tens a mesma opinião, é? 
Entrevistado C – Hum hum Principalmente com os meus colegas da ex turma, eu falo com eles agora só no 
Messenger. 
Moderador – E vocês têm a Webcam e essas coisas todas, não é? 
Entrevistado C – Sim. Mas é raro. Depende das pessoas. Podemos ligar a qualquer um … 
Moderador – Já agora por falares em qualquer um. Também alguns dos vossos colegas por exemplo 
contactam com outras pessoas de outros países sem conhecerem a pessoa. E vocês também fazem isso? 
Entrevistado C – Hum hum … 
Entrevistado B – Eu tive… foi aqui na escola a minha professora do 8ºano, ela tinha uma prima que morava nos 
Estados Unidos e nós durante esse ano tivemos a fazer troca de correspondência. Elas enviaram-nos uma carta 
com as fotografias delas e depois nós enviamos… 
Moderador – Mas conheceste essa pessoa através de uma professora. Portanto eu estou a falar quando vocês 
estão no Messenger ou no Hi5 quando vem um convidado ou alguém que quer entrar e conversasr com vocês 
cedem a essa conversa 
Entrevistado C – Ah não!  
Entrevistado D – Eu bloqueio. 
Entrevistado A – Eu não costumo. Por exemplo assim e-mails, há pessoas que usam e-mails com nomes que 
não tem nada a ver com o nome deles e eu aceito só para ver o que é que é. Mas quando acho que se calhar 
aquilo não está lá a fazer nada apago ou bloqueio. Ou Se calhar nem dou conversa. Mas isso pessoas que não 
conheça não me meto nisso. Mas Isso é pouco fiável. Só falei com gente assim se calhar primos que estão no 
estrangeiro ou raparigas que conhecemos da Rússia. Conhecemos 4 raparigas da Rússia na França e então nós 
comunicamos… 
Moderador – Mas primeiro conheceram-nas pessoalmente e depois então é que estabelecem esse contacto. E 
vocês conseguem ver mais ou menos ou saber quantas horas é que passam na Internet por exemplo por dia? 



 
Entrevistado C – Por dia não tem hora. 
Entrevistado A – Pouco. 
Moderador – Pouco? 
Entrevistado A – Pouco. Depende. Há sexta-feira se calhar uma horita pr’ái. Se não cansa. 
Entrevistado C – Uma ou duas horas. Mas não é por dia.  
Moderador – Não é por dia? 
Entrevistado C – Não. Geralmente há sexta-feira ao sábado e ao domingo pouco tempo. 
Moderador – E tu António? … 
Entrevistado A – Cansa. 
Entrevistado C – Eu raramente vou mas quando vou nem chego a ficar meia hora. 
Entrevistado A – É muito sedentarismo.  
Moderador – É? Já agora ia falar precisamente dos aspectos negativos no uso da Internet.  
Entrevistado A – O sedentarismo se calhar é uma das consequências da Internet. Porque há pessoas …eu acho 
muito mais útil estarmos … é bom há que reconhecer que é bom. Mas acho muito melhor estarmos com as 
pessoas pessoalmente. Isso é bom quando não podemos estar, não é? Mas se calhar praticar exercício ou fazer 
coisas dessas… 
Moderador – Vocês são todos desportistas?  
Entrevistado B – Eu sou… 
Moderador – Mas és apologista do exercício? 
Entrevistado A – Nisso o meu pai está… Estou a sondá-lo … Todas as vezes que pratiquei desporto tive que 
falar com ele só que depois sai. 
Moderador – Mas então o único aspecto negativo que vem no uso da Internet é isso? 
Entrevistado A – E também o excesso de publicidade. 
Entrevistado B – É isso. 
Entrevistado A – E acho que não sei a Internet tem muito aspectos positivos mas na minha opinião o uso 
demasiado desse tipo de tecnologia torna as pessoas burras. 
Burras? Em que sentido? 
Entrevistado A – Não é ser burras. Acho que as pessoas habituam-se demasiado ao facilitismo de ir à Internet 
fazer isto e aquilo e acabam por perder aquela …, não é uma tradição mas acho que devia ser um hábito das 
pessoas de se calhar ler livros, ou recorrer mais aos livros e biografias, e revistas ou jornais para sei lá 
aumentarem o seu conhecimento, a sua cultura geral. Não é só na Internet que as pessoas conseguem 
descobrir coisas, não é? Há sempre os livros. E quê? Daqui a 20 anos vamos andar a ler livros na Internet, acho 
que não. Também não pode ser. 
Moderador – Qual era a tua ideia G? 
Entrevistado D – Cada vez mais … é uma espécie de um mundo virtual. As pessoas cada vez mais estão a ficar 
em casa, não saem de casa para conviver com outras pessoas que não conhecem quando têm amigos na rua e 
isso ai é o que torna prejudicial a Internet para as pessoas. 
Entrevistado A – E isso excessivo, acaba por ter consequências negativas. 
Moderador – E relativamente aos vídeo jogos. Vocês passam muito tempo a jogar?  
Entrevistado A – Não tenho. 
Entrevistado B – Não 
Entrevistado D – Às vezes. Mas é mais aos fins-de-semana. 
Se fizeres uma estimativa? É quê? Meia hora por dia? 
Entrevistado D – Meia hora por dia, credo? Por semana. 
Entrevistado B – Os meus irmãos têm. Mas eu não. 
Entrevistado A – Eu não tenho vídeo jogos no meu computador. 
Entrevistado C – Mas não é jogos de guerra e assim nada disso. É mais tipo poker. 
Entrevistado A – Eu tenho consola. Quando tinha para aí 10 anos ou 11, pronto queria uma consola porque 
que quando era mais criança é que ligava mais a isso. O meu pai também nunca puxou para esse tipo de 
investimento para gastar dinheiro em vídeo jogos, porque 50 euros é muito dinheiro para mim, eu acho. 
Preferia gastá-lo numa coisa muito mais útil. E não tenho nenhum jogo no meu computador. Eu não passo lá 
horas assim a fio para estar com esse tipo … 
Moderador – E o JD? Disseste que jogavas poker é isso? 
Entrevistado C – Eu jogo. 
Moderador –E porque é que tu escolhes o poker para jogar e não outro jogo? Que  características é que tem 
esse jogo que te faz escolher esse jogo? 



 
Entrevistado C – É o jogo que está na moda. E eu acho que é fixe. 
Moderador – Jogas a dinheiro? Aquilo é virtual?  
Entrevistado C – Sim, é fictício. Tem o real mas também tem o fictício. E eu jogo o fictício. Mas até é bom. 
Estou lá a jogar e ganho muito dinheiro.  
Moderador – E quando perdes? (risos) 
Entrevistado C – Se perder tudo … para ter uma noção da realidade e é bom para nós porque..  
Entrevistado A – Para ter a percepção da realidade. 
Entrevistado C – Exacto. 
Moderador – E tu G? Que tipo de jogos é que é? 
Entrevistado D – É o First Person Shooter. 
Moderador – E isso o que é? 
Entrevistado D – É o Counter Strike. 
Moderador – Disseram-me que já é antigo. Que já é um bocadinho ultrapassado. 
Entrevistado C – Mas está sempre na moda. 
Entrevistado D – Já jogo há seis anos. 
Moderador –  E porquê que tu escolhes esse jogo? Porque esse jogo é muito famoso… 
Entrevistado D – Porque eu quando era pequeno eu vivia em casa da minha avó e tinha um vizinho que se 
chamava Tiago que tinha a idade que tenho agora. E então ele sabia muito de computadores. Quando eu 
chegava a casa da minha avó da escola eu ia com ele jogar um bocadinho e depois habituei-me e quando tive 
oportunidade de ter o jogo, que foi um acidente…. comecei a jogar e habituei-me. 
Moderador – E não há nenhuma característica especial que te faz jogar aquele jogo e não outro? É por hábito 
mesmo?  
Entrevistado D – Não. Eu gosto muito do jogo. Porque eu convivo. É a mesma coisa que o MSN só que gozámos 
uns com os outros, amigos. Aquilo é entre amigos. 
Moderador – Então juntam-se aquela hora específica para jogarem aquele jogo. 
Entrevistado D – Porque de resto não vou para a Internet jogar esse jogo sem conhecer as pessoas. 
Na vossa opinião há assim aspectos negativos? 
Entrevistado D – Jogos violentos. Por exemplo o CS pode ser considerado um jogo violento se tiver muitos 
skins que são muito sangue e essas coisas todas. 
Moderador – Skins? 
Entrevistado D – Sim. Se tirarmos esses skins aquilo parece um jogo de consola.  
Entrevistado C – E aqueles jogos de guerra que depois influenciam os miúdos. 
Moderador – Acham que é mais negativo para os miúdos, jovens mesmo do que para pessoas com mais idade, 
é? 
Entrevistado B – Eu conheço uma pessoa, um rapaz que tem para aí 11 ou 12. E ele gosta desse tipo de coisas, 
de jogos de wrestling e ele uma vez foi para a escola a brincar a isso mas sem querer partiu o braço a um 
colega. 
Entrevistado A – Eu acho que sim pode trazer essas tendências às pessoas que ainda não têm a percepção do 
que é bem e o que é o mal. Que não têm aquela mentalidade formada. 
Moderador –E vocês acham que já têm a noção do bem e do mal? 
Entrevistado A – Eu acho que sim. Mas é nisso que os pais, a entidade paternal, têm que entender porque os 
jogos têm uma idade específica e vem sempre citada na capa. E por acaso os meus jogos preferidos…não jogo 
muito… são de guerra mas não é esse tipo de guerra moderna, é a segunda guerra mundial, de estratégia, por 
acaso …Call of Duty. Eu já joguei a série toda de jogos e por acaso gosto. 
Moderador –E porque é que achas que jogas isso, já agora? 
Entrevistado A – Não sei. Tem também aquela coisa da História. 
Moderador – Aprendes alguma coisa, é isso? 
Entrevistado A – Sim. Fico a conhecer mais sobre isso. Não tenho necessidade de estar a matar o boneco. Mas 
não sei. É um jogo que se calhar eu gosto mais. Não gosto de estar por exemplo a jogar … agora não sei mas a 
maior parte dos meus colegas joga PES e futebol mas nunca me puxou para isso. Foi mais para esses jogos, 
carros por exemplo. 
Moderador – Quando escolhem um jogo vocês passam muitas horas a jogar não? 
Entrevistado C – Se for a primeira vez. 
Entrevistado D – No Natal às vezes passo. Quando recebo um jogo novo passo muitas horas. Mas depois 
desabituo-me. 
Moderador – Depois é só mesmo ao fim de semana? 



 
Entrevistado C – Depois perde a piada. 
Moderador – Perde a piada é isso. Vocês cansam-se muito, das coisas? Rapidamente passam de um para 
outro? 
Entrevistado D – Não isso também não.  
Moderador – Se bem que tu tens desde os seis anos. 
Entrevistado D – Desde os seis anos, não. Há seis anos. 
Moderador – Relativamente à televisão há algum aspecto negativo? 
Entrevistado C – As influências se calhar.  
Entrevistado D –  As pessoas são influenciadas.  
Entrevistado A – Já reflecti sobre isso. Foi na aula de Português há dois anos sobre a influência da televisão nas 
pessoas e os benefícios. E acho que a televisão continua com as mesmas consequências e com o passar as más 
lições. Não é que a televisão tenha que ser usada como veículo só de passar boas lições de moral e isso, 
também tem que mostrar a realidade do que se passa. Mas acho que as estações de televisão hoje em dia 
usam mais o facto das guerras pelas audiências para passar por exemplo … elas só passam isso para ganharem 
audiências e competirem umas com as outras.  
Moderador – Então quais são os aspectos negativos? 
Entrevistado A – Seguindo a minha linha de pensamento. Eu acho que isso para aumentarem o número de 
audiências ultimamente passam … por exemplo a TVI tem passado muito tipo de cenas tipo assim tipo às seis 
da tarde e às sete da tarde que nem sequer é um horário nobre, sei lá, nem é uma hora adequada, quando os 
miúdos estão a chegar a casa, passa cenas de raparigas em lingerie, passa anúncios de filmes com cenas de 
sexo e esse tipo de coisas que eu acho que são… que para nós é uma coisa que pronto podemos brincar com 
essas coisas mas que não é uma coisa que nos vá afectar mas que há outras pessoas a quem isso vai criar 
consequências, porque  há miúdos que sonham com essas coisas e é mau. 
Moderador – E A e tu? Há aspectos negativos no ver da televisão?  
Entrevistado B – Há aspectos negativos. Depende  
Moderador – E quais são esses aspectos negativos? 
Entrevistado B – Sedentarismo. Há muitas pessoas que quando estão habituadas saem da escola, depois 
chegam a casa, sentam-se no sofá a ver televisão e são capazes de ficar lá até há hora de deitar muitas vezes 
podem ficar sem jantar. 
Moderador – E vocês os dois? Costumam ver a televisão assim com frequência? 
Entrevistado D – Costumo ver.  
Moderador – E achas que tem algum aspecto negativo no ver televisão? 
Entrevistado D – Tem a partir de uma certa hora, se calhar.  
Moderador – E, tem a ver com o quê? Com o escuro? 
(risos) 
Entrevistado D – Não. Mas outras coisas … se calhar como o M disse. Psicologicamente para algumas pessoas…  
Moderador – Achas que a partir de uma certa hora os programas já não são adequados? 
Entrevistado D –  Já não são adequados. A partir dos patinhos já devíamos estar na cama. 
A sério? Concordam? Concordam com essa ideia dos patinhos? 
Entrevistado C – Não. 
Entrevistado A – Não. Também não. Eu às vezes gostava de ver mais televisão. Mas … eu nunca tenho jeito 
para decorar horários de televisão. Se eu pudesse eu gostava de ver séries por exemplo CSI, Dr House e isso. 
Moderador – Pois é. A maior parte de vocês refere que as séries americanas são as mais vistas? 
Entrevistado A – Para mim é a melhor coisa que há, que passa na televisão. 
Mas porquê? Porque é que acham…? 
Entrevistado A – Não sei. São séries de culto … mas é interessante por exemplo Dr House e CSI vai-se 
aprendendo alguma coisa. E as pessoas se calhar ficam com um raciocínio ou uma maneira de ver as coisas 
mais …perspicaz. 
Moderador – É? 
Entrevistado C – Mas só a partir de certa hora. 
Entrevistado A – Mas isso só passa a partir de certas horas. 
Moderador – Mas vocês não vêem AXN ou FOX? 
Entrevistado D – Eu vejo as séries todos os dias 
Entrevistado A – É isso que eu digo. Eu não sei os horários…. 
Moderador – Mas costumam ver as séries então, americanas? 
Entrevistado D – Eu vejo as séries todos os dias. 



 
Entrevistado B – Eu vejo as séries que envolvem… pelo menos as pessoas que eu por exemplo pergunto uma 
série que elas gostam e elas normalmente respondem às séries que envolvem por exemplo CSI ou que tenham 
a ver com medicina como o Dr House ou …  
Entrevistado A – Anatomia de Grey. 
Entrevistado B – Anatomia de Grey. 
Moderador – E porquê? Porque que achas que as pessoas vêm isso? Gostam de ver essas séries?  
Entrevistado B – Porque assim de um momento para o outro pode acontecer a algum parente ou até mesmo 
às pessoas acontecer uma das doenças raras que às vezes as pessoas ao verem a televisão pensam que só 
acontece aos outros. Mas se acontecer a algum familiar eles também já podem ter a ideia do tipo de doença 
que pode ser e das consequências.  
Moderador – É? Achas que aprendem muito com essas séries? 
Entrevistado B – Depende da maneira como costumam ver. 
Moderador – E tu G? Porquê que as pessoas escolhem as séries americanas? 
Entrevistado D – Por causa da língua. 
Moderador – Vocês conseguem identificar imagens da cultura americana nessas séries? 
Entrevistado A – Sim. Bastantes.  
Moderador – Podes dar exemplos? Por exemplo referiram os Simpsons, o Family Guy, Dr House … 
Entrevistado C – É tipicamente americano.  
Moderador – É tipicamente americano? Como é que sabem que é americano? Imaginem que estavam num 
país qualquer que não dizia que era americano. 
Entrevistado A – A começar pelo sotaque. 
… 
Moderador – Tem a ver com a língua, é? 
Entrevistado A – Também o que rodeia os cenários e tudo isso dá-nos a entender que se passa no país 
americano, ou na América do sul. 
Moderador – Então quais as imagens com que vocês ficam da América? Que tipo de imagens, cenários com 
que ficam da cultura americana 
Entrevistado D – Nos Simpsons? 
Moderador – Por exemplo. 
Entrevistado D – Critica. 
Entrevistado A – Os Simpsons isso são uma sátira à sociedade americana.   
Moderador – Sim. O que é que satirizam ali? Conseguem dar exemplos? 
Entrevistado C – Modo de vida. 
Entrevistado A –  A corrida às eleições. Começa logo por aí. O George Bush e o seu modo de vida, é tudo muito 
criticado lá. Só que é de uma maneira que é humorística. Sei lá uma vez vimos um na aula de Inglês que era 
sobre as lixeiras e que se acumulava muito lixo. E a sociedade americana são muito mais reguladores. E são as 
marcas que ficam da sociedade americana, eu acho. Que pode ser uma coisa muito bonita mas também tem 
aspectos negativos. 
Moderador – E das outras séries que não satirizam mas mostram… tem os tais cenários e as tais imagens. Com 
que imagens é que vocês ficam? É igual a Portugal, por exemplo? Quando vêm uma série portuguesa e uma 
série americana que diferenças é que identificam? 
Entrevistado B –  O ambiente. 
Entrevistado A – Diversidade de raças que existe lá. Diferença de mentalidades. O português acho que tem 
uma mentalidade mais mesquinha. A maioria dos cidadãos portugueses tem uma mentalidade fechada. 
Moderador – Achas JD? Quais as séries que vês? 
Dr House. CSI. 
Moderador – E o que identificas nessas imagens que é americano? Nunca pensaste nisso se calhar? 
Por acaso, não.  
Moderador – E tu António? Também não?  
Também não. Eu vejo pouco. Às vezes os assuntos que aparecem nas séries é que me interessam. 
Moderador – Pois, é mais pelos assuntos? …E tu Gonçalo? Por exemplo no CSI? É muito evidente. O que é que 
têm no CSI, em termos de imagem. Agora até tem umas cores … Qual a diferença entre o CSI Las Vegas ou 
Miami e o CSI New York? 
Entrevistado D –  O céu é azul. 
Entrevistado A – Em termos de imagens é muito diferente. O CSI Miami tem …o céu é diferente. Tem tons de 
laranja e esse tipo de coisas. 



 
Entrevistado D –  É. 
Entrevistado A –  As filmagens parecem sempre recentes apesar de já terem sido filmadas para aí em 2005, 
2007. Parece que estão sempre actuais. 
Moderador – Ligam essas imagens à América? Aos Estados Unidos? 
Sim. 
Ao desenvolvimento deles. 
Moderador – Então que imagem têm dos americanos? 
Entrevistado A – São muito desenvolvidos. 
Moderador – Desenvolvidos? Ora define-me desenvolvidos. 
Entrevistado D – São primeiros em tudo. 
Entrevistado C – São os pioneiros. 
Moderador – É essa a ideia que têm dos americanos? São os primeiros, pioneiros em tudo … 
Entrevistado B – Qualquer coisa se encontra lá. 
Entrevistado C – E há também muita coisa negativa… há poluição. 
Entrevistado A – Há muita coisa negativa. Poluição. Racismo. Ku KLux CLan e esse tipo de coisas. 
Entrevistado B – Crimes. 
Entrevistado A – Exacto. É uma coisa que pronto também é passado pelas séries. 
E vocês passam muito tempo na televisão? 
Entrevistado B, A – Não.  
Entrevistado B – Eu raramente. 
Entrevistado C – Só quando estou a ver o telejornal que é quando vou jantar. 
Moderador – Então quando é que vêem as séries? 
Entrevistado C – À noite. Mas nas férias. 
Entrevistado D – Eu vejo ás 11.30. 
Moderador – Às 11.30 da manhã? (risos) 
Entrevistado D – Não. Da noite. 
Moderador – No outro dia a que horas é que te levantas? 
Entrevistado C – Eu deito-me sempre mais tarde. Tenho o futebol. Depois tenho de estudar.  
Moderador – Eu estudo depois deito-me e vejo um bocadinho de televisão e meia-noite para aí… 
Então todos os dias vêm televisão? Todos os dias ligam o televisor lá em casa. 
Entrevistado C – Eu não vejo. 
Moderador – Tu não vês porque tens o futebol, não é?  
Entrevistado D – Eu vejo o telejornal e depois normalmente á noite vejo. 
Moderador – Então se tivessem que fazer uma estimativa por dia do número de horas uma horita? 
Entrevistado C – Vinte minutos 
Entrevistado D – Uma hora e meia. 
Entrevistado B – Uma hora. 
Moderador – De entre os três meios que eu falei, em qual deles é que vocês passam mais tempo? Se tivessem 
de escolher entre os vídeo jogos, a Internet, a televisão, em qual é que passam mais tempo?  
Entrevistado C – Internet 
Entrevistado D – Internet é quase tudo a mesma coisa. 
Entrevistado C – Dá para ver televisão e tudo na Internet. 
Entrevistado A – E com os vídeo jogos… 
Entrevistado C – É um mundo. Um mundo diferente da realidade. 
Moderador – Diferente da realidade? Não percebi essa. 
Entrevistado C – A realidade é uma coisa. Se nós formos para a Internet … Se for uma pessoa muito ligada à 
Internet tem uma ideia daquilo… Pensa que é tudo fácil. Por exemplo ir às compras dá para fazer compras pela 
Internet. É só pedir e vêm trazer a casa. E a socializar, por exemplo se formos sair e sermos nós a comprar, é 
tudo diferente …. não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o que se faz na Internet. É um mundo 
totalmente diferente.  
Entrevistado A – É e isso também induz as pessoas em erro. Às vezes aquelas pessoas que idolatram, por 
exemplo os cantores. E depois vêm isso nas Internets e pensam que a vida é fácil, é tudo muito fácil. Quer 
dizer as pessoas são todas iguais porque tiveram sorte. Se calhar. 
Moderador – É precisamente a minha última questão que tinha para vocês. Se acham que estas imagens todas 
que vocês têm através da Internet, das séries americanas, se influenciam a vossa maneira de projectar o vosso 
futuro, por exemplo em relação à profissão, à família. Acham que está a influenciar as vossas decisões. 



 
Começando por partes, em relação ao tipo de família. Nas séries americanas que tipo de família é que nós 
temos? Por exemplo o Dr House. 
Entrevistado A – Não tem grande família no Dr House. Ele é solteiro. 
Moderador – Pois, tem aqueles relacionamentos. 
Entrevistado A – É solteirão. Tem mau humor. É sempre mal-encarado. 
Moderador – No CSI? 
Entrevistado A – Ou então uma mulher com um filho qualquer, adolescente. Ou então apaixona-se por uma 
colega. 
Moderador – Então esses projectos relativamente a família não passa por vocês. Portanto os vossos projectos 
de família não têm propriamente a ver com individualismo? 
Entrevistado A – Até certa idade, sim.  
Preferem primeiro construir a vossa carreira? 
Há prioridades que eu defino e depois há outras que estão em segundo plano. Não é que a família seja uma 
coisa que assim se arranje da noite para o dia….. mas se eu conseguir prefiro formar-me, a universidade sei lá  
viajar, ou adquirir alguma experiência, não é só trabalhar . Certas experiências e outras coisas, ver outras 
culturas só depois é que…. 
Moderador – E a nível da vossa escolha de profissão? Neste caso ainda não sabem muito bem, não é?  Mas já 
estão numa área que vai dar para determinado tipo de profissão. Achas que teve influência na tua escolha? G 
por exemplo. 
Não. Porque ainda estou assim um bocadinho indeciso. 
Moderador – Ainda estás na dúvida, é? E o JD? 
Entrevistado C – Teve mais ou menos. Aquilo mostra coisas que nós não sabíamos. E ficamos a conhecer aquilo 
…dá-nos interesse 
Moderador – Se calhar ficas com aquela ideia: eu gostaria de ser como aquele como diz o E sobre os cantores 
Entrevistado C – Não tem nada a ver . 
Moderador – Tens a noção que a realidade… 
Entrevistado C – É preciso muito trabalho. 
Entrevistado A – Por acaso a falar nisso o Dr House foi desaconselhado por parte dos professores universitários 
aos seus alunos porque aquilo transmite a ideia de que é tudo muito fácil. Depende do diagnóstico que tudo 
tem a cura. E acho que há certos professores que desaconselharam … não transmite a ideia do que é a 
medicina actualmente, não é só descobrir o diagnóstico e depois administras isto, e é curado. E acho que essas 
séries também passam … 
Entrevistado C – Facilitismo. 
Entrevistado A – uma ideia de que as boas profissões são só essas. De ganhar dinheiro ou de ser médico …ai é 
que está o valor e se calhar despreza um bocado outro tipo de profissões. E se calhar as pessoas são 
influenciadas por isso. 
Moderador – E tu A? Concordas com essa ideia? De que realmente há profissões que vocês jovens não 
escolhem porque não é cool, pronto? 
Entrevistado C – Há muita gente influenciada assim. 
Entrevistado A – É assim. 
Moderador – É? Conheces alguém assim?  
Entrevistado B – Que tenha sido influenciada pela televisão? 
Pelas séries, por exemplo queira ser advogado, queira ser juiz, médico, cirurgião ou investigador  ou coisa do 
género, porque as séries transmitem essa ideai de facilitismo como dizem os vossos colegas. 
Entrevistado B – Agora não, mas … da nossa idade não … se calhar quando éramos mais pequenos, as pessoas 
diziam “ah quando eu for grande quero ser veterinário ou quero trabalhar no cabeleireiro”. Mas agora é que 
temos mais a noção da realidade. 
E tomam as decisões mais de acordo com a vossa personalidade, é isso? 
Entrevistado A – Exacto.  
É? 
Entrevistado A – Isto somos nós aqui a falarmos. Quatro pessoas,  não é? Mas há milhares de jovens 
portugueses por esse país….  
Claro, não se pretende tirar ilações relativamente á população portuguesa, não é? 
Entrevistado A – E há aí várias dezenas de milhares de pessoas que se calhar vão ser maus profissionais por 
serem iludidos não só por séries mas por outro tipo de coisas, se calhar pelos pais, e esse tipo de coisas. 
Porque isso é o conceito do que é bom agora, hoje em dia é sempre o mesmo vai para médico, vai para 



 
arquitecto. Eu não digo que… eu também fui influenciado para ser, para gostar ou para querer ser médico. Isso 
é algo que me fascina, que eu gosto. Mas não é nas séries que eu vejo o que é ser médico.  
E a nível dos vossos comportamentos, atitudes, e vestuário, por exemplo? São influenciados por alguma coisa? 
Pela moda, pelas imagens? 
Entrevistado A – Pelas séries? Não. 
Entrevistado C – Séries não. 
O que é que vos influencia no vestir? 
Entrevistado D – Se calhar as séries. 
Entrevistado B – Se eu gostar de usar não vou deixar de usar só porque não está na moda. Se gosto… 
Entrevistado A – É isso. Eu também não gosto de me cingir pelo que os outros vestem. 
Se repararem vou olhar aqui para os vossos pés, não é? Toda a gente usa mais ou menos sapatilhas, não é? 
Entrevistado A – Pois. Eu sempre usei. Não consigo usar sapatos… 
Mas isto é só um pequeno exemplo, não é? Vocês Deixam-se influenciar pelo grupo, pela maneira como os 
outros vestem?  
Entrevistado C – Não! 
Eu nunca gostei de vestir como os outros vestiam. E nunca vou gostar. Há pessoas que se calhar se limitam a 
copiar os outros e não marcam pela diferença nesse tipo de coisas… 
Mas vocês já estão nessa idade em que querem marcar pela diferença? 
Entrevistado A – Mas não pode ser só marcar pela diferença no vestir. Na forma de vestir. As pessoas têm de 
marcar pela diferença noutro tipo de coisas, também.  
Entrevistado D – Pela maneira de ser. 
Entrevistado A – Exacto. Não podemos ser, só. Oh pá o porreiro é isto e aquilo vamos ser todos assim … e não 
sei quê. Não, não pode ser assim não temos que nos copiar uns aos outros. Há pessoas que andam 
diferentes… 
Então acham que não são influenciados assim directamente pelas imagens? 
Entrevistado A – Eu sou. Eu sou um bocado. Há coisas que eu vejo nas novelas que  … outras que sinceramente 
não me agradam. Outras … às vezes mudo para aqueles canais da FashionTV e isso, e passa aquelas, os desfiles 
de moda do próximo Outono e o Verão e isso, e eu gosto de ver  o que é que há, o que é que está para aí para 
sair. 
Entrevistado B – Também o tipo de roupas que eles mostram, pelo menos eu não era capaz de… 
Entrevistado A – Sim há umas engraçadas, outras que não. 
Entrevistado B – Pois mas também há aquele tipo de estilista que tem roupas assim, que … 
E tu JD? Também não te deixas influenciar por esse tipo de imagens… 
Entrevistado C – Eu não, não vejo esses canais, nem nada disso. O que eu gostar visto. 
E o G? 
Entrevistado D – Eu nunca tive um estilo próprio. Em casa às vezes ando todo roto. Sapatilhas rotas… 
É? Não ligas muito? Mas por exemplo o teu cabelo é todo estiloso! 
Entrevistado D – É cabelo grande. Já foi careca. 
Este ano usa-se muito esse tipo de cabelo. Mas deixas-te influenciar por esse tipo de tendências, não? 
Entrevistado D – Este cabelo já o tenho há muito tempo. 
Também o JD, não é? (risos) Afinal como é que é? Deixam-se influenciar ou não pelas tendências? Não. Não 
têm essa ideia. 
Entrevistado A – Não. Agora gosto mais de usar o meu cabelo curto. Já está crescido… 
Mas gostam de se sentir bem, não é? Basicamente é isso, não é? Ok, meus amores, obrigadíssima. 
 
 
 
APPENDIX 12 
15 year-old female interview’s transcript 
Moderador – Primeiro que tudo todas vocês têm 15 anos, não é? A primeira questão tem a ver com o facto de 
vocês comentarem ou pelo menos dar opinião sobre um conceito que existe de que a vossa geração é uma 
geração multitasking. Sabem o que quer dizer multitasking? 
Entrevistado A – Muitas tarefas. 
Exactamente. Task é tarefa, portanto vocês conseguem fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, ou várias 
tarefas a mesmo tempo, é verdade. 
Entrevistado A – Pois tem que ser. ( risos) 



 
É? 
Entrevistado A – Senão não temos tempo para tudo. 
Não consegues? Diz C. 
Entrevistado A – Temos de fazer senão não temos tempo para tudo. 
O que é que fazes assim ao mesmo tempo? 
Entrevistado A – Ao mesmo tempo? Sei lá, muitas coisas. Às vezes a arrumar a casa ou assim vou estudando, 
vou vendo as matérias… 
Ouvir música… 
Entrevistado B – Eu não consigo estar a estudar e a ouvir música. Desconcentro –me… qualquer barulho 
Entrevistado A – Por exemplo temos que fazer alguma coisa, temos que ir a algum sítio, e temos que estudar… 
vamos ter um teste amanhã e estudamos, estamos a ver a matéria e estudamos e estamos a fazer o que temos 
de fazer. 
É J? 
Entrevistado C – Eu acho que sim. É que hoje em dia as coisas são muito aceleradas e temos um monte de 
coisas para fazer. Às vezes somos obrigadas mesmo a fazer as coisas todas umas em cima das outras. Já 
cheguei estar a cozinhar e ao mesmo tempo a estudar e a fazer os trabalhos de casa e se calhar a ouvir 
música… porque tem mesmo que ser. Às vezes não há tempo para fazer uma coisa de cada vez. 
Fazer uma coisa de cada vez… E tu? Qual o teu nome? 
Entrevistado D – F… 
Acontece-te a mesma coisa? Geres o teu tempo assim, tens de fazer várias coisas ao mesmo tempo? 
Entrevistado D –  Quando estamos atrasados e temos trabalhos de casa para fazer e é vestir e arruma o quarto 
e faz tudo ao mesmo tempo. 
Sim senhor. São então umas raparigas muito despachadas. E aquilo que eu me apercebi também é que são 
muito independentes. E eu vou explicar: que vocês próprias é que definem aquilo que vêm na televisão, os 
sites que pesquisam na Internet, vídeo jogos que jogam por exemplo. Que os adultos ou os vossos pais não 
têm grande controlo na matéria. Portanto vocês é que decidem. 
Entrevistado A – Não. 
Entrevistado B – Sim. A minha mãe não percebe de computadores. 
Tu é que decides a tua vida em termos de escolhas da Internet, televisão. Também é assim? Diz J? 
Entrevistado C – É mais ou menos. Tipo quando a minha mãe está a ver televisão, não interessa é ela… mas 
quando sou eu que estou na televisão, no computador ou assim eles não têm grande influência. Eles se 
quisessem podiam ter que não havia problema, mas eles não têm. 
E tu C? 
Entrevistado A – Eu também não. 
Tu é que escolhes? 
Entrevistado A – Eles dão é opinião se calhar devias descansar e não ver isto ou não fazer aquilo. Mas não 
controlam… 
Mas o que é que vocês acham? Porquê que os adultos não interferem assim nessas escolhas? 
Entrevistado D – Depende 
Entrevistado A – Confiam em nós.  
Entrevistado B – Se calhar aqueles no tempo deles não havia computador. 
Entrevistado C – Não, eles antes quando eu era mais nova eles… não era mesmo controle mas controlavam um 
bocadinho mais. 
Entrevistado A – Sim e falas com alguém… 
Entrevistado C – Perguntavam às vezes o que lá fazia e falas com alguém na Net , etc, etc. Agora eles já nos 
conhecem melhor. Se calhar já têm mais confiança em nós, não é? E além disso também o facto de nós não 
termos tempo, eles também não têm assim tanto tempo. Às vezes pode-lhes passar um bocado ao lado. 
E tu F no teu caso o que é que tu pensas? Porquê que será que não controlam as coisas que tu…? 
Entrevistado D – Porque os pais também não têm muito tempo quando estão em casa é sempre a fazer 
alguma coisa e passa-lhes ao lado isso. 
E acham que tem a ver também com o facto de já saberem o que é que vocês estão a fazer? 
Entrevistado C – Confiam em nós. 
Confiar em vocês? Daniela? É uma questão de confiança ou eles não percebem nada daquilo e depois pronto 
nem vale a pena. 
Entrevistado B – A minha mãe não percebe nada aquilo.  
Entrevistado A – Não, é confiança. Senão se eles nos quisessem controlar eles podiam-nos pôr … 



 
E em relação á Internet muitos de vocês escreveram que usavam a Internet para fazer os trabalhos para a 
escola. Quando fazem isso que tipo de sites é que vocês percorrem? Por exemplo a F se tiveres um trabalho 
para fazer para a escola que sites é que tu vais…? 
Entrevistado D –O Google, a Wikipedia. É mais ou menos esses dois. 
E o Google que é que tu fazes? Porque o Google é um motor de busca, não é? Normalmente tens trabalhos de 
quê? De Ciências? Não. História? E como é que tu pesquisas no Google para chegares a determinados sites?  
Entrevistado D – Meto lá o nome da pesquisa que preciso e depois vou vendo até encontrar aquilo que eu 
acho necessário. 
Então depois percorres todos os sites que o Google te dá? 
Entrevistado D – Não todos. Quando encontro o que é preciso… 
Falaste na Wikipedia, é?  
Entrevistado D – É. Normalmente é a Wikipedia. 
E vocês? 
Entrevistado A – O Google e a Wikipedia. 
Entrevistado B – Eu tento evitar os sites que têm brasileirismos. 
E quais são os que têm brasileirismos? 
Quando a pessoa vê aqueles verbos falando, caminhando… 
Entrevistado A – Não, têm aquela coisa br 
E tu J? Como é que fazes as pesquisas? 
Entrevistado C – Primeiro é assim eu tento evitar um bocadinho a Wikipedia. E às vezes é um bocado difícil 
porque a Wikipedia realmente é muito, muito completa. E às vezes quando não encontro noutros sítios eu vou 
à Wikipedia. Mas tento evitar um bocado porque a Wikipedia são outras pessoas como nós que metem lá a 
informação. E às vezes pode estar errado. E isso dos brasileirismos eu não tento evitar isso, porque há muitos 
sites de universidades brasileiras que até têm artigos muito interessantes. Tento é, como eu não vou colar no 
trabalho, tenho que primeiro ler aquilo tudo e vou passando para português e assim já fica mais adequado. De 
resto faço como elas. Quando vou ao Google …  
Então vocês têm a ideia de que a Wikipedia não é muito fiável, é isso? Ou confiam plenamente? A F falou-me 
ai na Wikipedia, para ti a Wikipedia é uma fonte de informação básica dos teus trabalhos, não é F? Nunca 
pensaste nesta ideia da J de que realmente ás vezes a informação pode não ser muito fiável? 
Eu tento confirmar, ver em outros sites para ver se está certo. 
OK. Tens outras fontes de informação para fazeres o contraste. 
Sim. 
Relativamente aos vídeos do YouTube? Também me responderam que gostavam de ver vídeos do YouTube. 
Que tipos de vídeos é que vocês vêem, ou nem por isso? 
Entrevistado B – Músicas 
Entrevistado A – Eu vejo os vídeos… as músicas. Eu toco guitarra e ás vezes não tenho as músicas e vou ao 
YouTube para ouvir as músicas. Que eu não tenho programa para sacar as músicas. 
É as músicas só então que vêem no YouTube? 
Entrevistado C – Às vezes vejo lá um trailer ou outro que vai sair no cinema, por exemplo. 
Entrevistado A – Sim ou um livro para apresentar 
É? 
Entrevistado A – Vemos um bocado 
Entrevistado C – Às vezes tem lá eles fazem filmes acerca dos assuntos que nós queremos . Ás vezes têm lá 
filmes sobre trabalhos que nós podemos fazer. …Que eles fazem compilações. E às vezes dá jeito, mas é muito 
raramente. 
E tu também? É mais para música e esse tipo. E quais é que vocês acham que são os mais populares entre as 
vossas colegas? Vocês não falam sobre os vídeos do YouTube? 
Entrevistado A – Que façam rir. 
Vocês não falam sobre os vídeos do YouTube? Olha ontem eu vi este vídeo e tal. Não costumam comentar? 
Entrevistado A – Eu não. 
Entrevistado B – Não 
Entrevistado C – Só raramente quando tem um vídeo assim muito engraçado mesmo. 
Entrevistado A – Ou então o António fala alguma coisa. 
(risos) 
Entrevistado B – Alguma coisa menos própria. 
Eles são mais atrevidos, é isso? Gostam mais de … são mais aventureiros nesse tipo de coisas?  



 
Entrevistado A –É.  
Ok. Relativamente ao Messenger respondem que … o Hi5 já há poucas pessoas que…. Não sei se vocês têm o 
Hi5. 
Entrevistado A – Eu tenho mas já não vou lá para aí… 
Entrevistado B – Eu gosto disso. 
Gosta disso D? Porquê? 
Entrevistado B – Tem fotos das pessoas. 
Gostas de ver as fotos? É mais pelas fotos das pessoas? Nada mais de especial? Aquilo como é que funciona 
afinal? É pôr as fotos e quê? 
Entrevistado C – É pôr as fotos. É como fazer a montra de nós. Apresentarmo-nos ao mundo. Metemos lá 
assim uma marca bonita, aquilo que nós gostamos, os nossos interesses os nossos livros, filmes que vimos, as 
fotografias, os amigos e depois podemos autorizar ou não que as pessoas entrem no nosso perfil. 
Pois. E tu gostas então de …e tens uma página de…. Tens? 
Entrevistado B – Tenho. Mas é pouquinho. 
Entrevistado A – Eu também tenho mas já não vou lá há muito tempo. 
Pois muitas de vocês responderam que usavam muito o Messenger para trocar informações com os colegas, 
com os amigos. 
Entrevistado B – Dá muito jeito, durante as férias quando tamos muito tempo sem nos vermos. 
Entrevistado C – Ou antes dos testes. 
Na altura dos testes, é? 
Entrevistado C – Antes dos testes para fazer uma revisãozinha, é altamente. 
Então as mensagens que vocês trocam tem a ver mais com pedir informações ou trocar informações do que 
propriamente conversar. 
Entrevistado A, B  – Ás vezes conversamos. 
Entrevistado C – Umas conversazinhas de sacha. 
É? F conversas muito no Messenger? Por exemplo hoje estás o dia todo na escola e depois chegas a casa e vais 
para o Messenger conversar com as tuas amigas, é isso? 
Entrevistado D – Sim, às vezes. 
E porquê que isso acontece? 
Porque não falamos tudo na escola, falamos o resto…. 
No Messenger é mais … vocês têm uma webcam e essas coisas e usam quando estão no Messenger ou 
raramente? 
Entrevistado B – Eu uso. 
Entrevistado A – Raramente. 
Raramente. Normalmente é só mesmo trocar a mensagem não estão…   
Entrevistado C – Eu uso, uso o microfone de vez em quando, quando estou a falar e a ler ao mesmo tempo, 
assim é mais fácil. A webcam é só mesmo com membros da família. Fica um bocado lento o computador. 
Entrevistado B – Eu gosto. Parece que estou a ver a pessoa, poder olhar. Gosto. Gosto de imagens. 
É? Gostas das imagens? E vocês já contactaram com pessoas que não conhecem pessoalmente?  
Entrevistado C, A, B – Já. 
Não conhecem pessoalmente e já contactaram com elas através do Messenger. Consideram essas pessoas 
vossos amigos? 
Entrevistado C, A, B – Não. 
Então as conversas que têm com essas pessoas são completamente diferentes daquelas que têm com pessoas 
que conhecem pessoalmente. 
Entrevistado C, A, B – Sim. 
Porquê que isso acontece? 
Entrevistado A – Porque sim. Começam-nos a fazer muitas perguntas e isso. 
Entrevistado B – Onde é que moras, onde é que vives, qual é a tua idade. 
Entrevistado C – E como nós não conhecemos… é assim a maior parte das pessoas que nós falamos são 
pessoas que se enganaram no mail do computador, e depois vêm falar connosco a pensar que somos outras 
pessoas, e depois começam a dizer onde é que vives, que idade tens, etc, etc, e nós não conhecemos de lado 
nenhum não vale a pena estar a responder. 
Mas vocês têm essa noção de que acontece muito? Principalmente mais com raparigas que… as vossas colegas 
comentam que fulano ou sicrano tentou saber onde é que moravam ou tentou falar com vocês, sem conhecer 
de lado nenhum. 



 
Entrevistado A – Agora, já não tanto.  
Entrevistado C – Isso apareceu na televisão no outro dia. 
Entrevistado A – Que agora temos muita informação. Mas as raparigas mais novas, acredito que sim. 
 Entrevistado B – Raparigas mais novas? 
Entrevistado A – Quando eu tinha para ai 12 ou 13 anos eu também só houve uma ou duas vezes que eu falei 
assim com desconhecidos. Mas agora… 
Sim? Já… 
Entrevistado A – Com a informação que corre a gente… (risos) 
Já sabem mais sobre… 
Entrevistado C – Até porque antes não havia… 
Entrevistado A – Eu agora só tenho os meus amigos adicionados e se pedirem só mesmo os que conhecer é 
que eu adiciono. 
É que adicionas à tua lista de contactos. Diz J. 
Entrevistado C – E agora há pessoas que têm muitos métodos de entrar no nosso computador, de saber o 
nosso bpin …,  
Entrevistado A – De saber tudo. 
Entrevistado C – De saber onde é que nós estamos…  
Ah, é? 
Entrevistado C – É assim, eu não sei, não conheço, não sei como é que se faz, mas já ouvi dizer que agora há 
maneiras de fazer coisas assim que antes não havia. Portanto ainda precisamos de ter mais cuidado quando 
estamos a falar com as pessoas, mesmo que disséssemos o que disséssemos eles nunca nos conseguiam 
encontrar, agora é diferente.  
Já há tecnologia suficiente para mais ou menos saber o local onde é que vocês estão, é isso? Realmente é 
assustador, não é? A pessoa… Em relação às horas que vocês passam na Internet. Quanto tempo é que passam 
na Internet?  
Entrevistado A – Meia hora, no máximo. 
F, por exemplo por dia. 
Duas horas. 
Diz? Duas horas mais ou menos. 
 Entrevistado D – Às vezes estou com o computador ligado mas não estou lá. 
E a D? Também todos os dias estás na Internet? 
Entrevistado B – Às vezes estou semanas sem ir e durante as férias ... 
E durante o período de aulas, mesmo ao fim de semana não vais… 
Entrevistado B – Só mesmo para trabalhos e ver coisas… 
Então é que vais ao Hi5 ver as fotografias? 
Entrevistado B – Quando vou lá imprimir. Vou á pagina a ver em adicionei amigos. Adicionei, fecho. Até nos 
pode aparecer como o fulano no Messenger que eu apanhei a falar. 
E a J e a C? Quanto tempo é que passarão assim por dia? 
Eu tirando as coisas de quinta .que estou … no Messenger só se não tivermos testes… 
Mas quantas horas são que vocês acham que passarão por dia? 
Entrevistado C – Meia hora no máximo. Há muitos dias que eu nem vou lá. Até porque com testes etc, não dá 
muito jeito. 
Entrevistado A – A mim é mais quando a Internet está lenta. Porque passam uns cabos de alta tensão por cima 
de casa e aquilo às vezes fica um bocado lento. 
Entrevistado C – Ou então trabalhos. Quando faço trabalhos é que fico lá horas e horas. 
Existem aspectos negativos no uso da Internet? 
Entrevistado A, B – Existe. 
Entrevistado C – Não. Só se for mal feito. É que nós estamos a falar de core há perigos e nós temos de estar 
atentas. Se nós estivermos atentas não há lá nenhum perigo no uso da Internet. Se nós não estivermos atentas 
e formos ingénuas pode passar alguma coisa. 
Vocês põem aspecto negativo principal que tem a ver com isso com o perigo, os perigos que estão por detrás 
dos contactos que estabelecem, é isso? Ok E relativamente aos vídeo jogos? Vocês costumam jogar de vez em 
quando? 
Entrevistado A – Nada.  
Não jogam? 
Entrevistado D – Não. 



 
Entrevistado B – Eu jogo. 
O que é que tu jogas, D? É o SIMS? 
Entrevistado B – É o GTA e o CityMilão. 
E porquê que escolhes esse jogo? 
Entrevistado B – Acho piada. Conduzir os carros e a caça,etc, e essa coisa. 
É? 
Entrevistado B – Não gosto é de estratégia.  
Não? 
Entrevistado C – Isso é tão fixe, estratégia. Nunca jogaste? 
Entrevistado B – Tenho lá dois em casa e aquilo mete-me medo. Cada imagem violenta. Gosto de … e se for de 
carros também gosto. 
E to gostas de jogar esse porquê J? 
Entrevistado C – Não é só este. Eu não jogo muito. Também gosto de carros e gosto de estratégia. 
Basicamente é tudo o que meta um obstáculo, tudo o que meta assim uma coisa que eu tenha que tentar 
ultrapassar é interessante se for um jogo sem qualquer objectivo, estar ali só por estar, sem objectivo 
nenhum, não tem muita piada. Tem piada se tiver um objectivo. 
Um objectivo para alcançar. E tu F? Não costumas jogar? Não jogas nada mesmo? Nem o SIMS nem nada? 
Entrevistado D – Não. Nada. 
E aqui a C? Também não. 
Entrevistado A – Não. Não tenho tempo. Nunca experimentei. 
Nunca experimentaste jogar. Também jogaste xadrez, é? Ok. E o que vocês consideram que existe aspectos 
negativos nos vídeo jogos? 
Entrevistado B – As pessoas ficam viciadas. O Victor acordava às 7 da manhã. 
Entrevistado C – Não é só o Victor. 
Entrevistado B – Sim, mas um exemplo. Acordar ás 7 da manhã para jogar. 
Ai , é? 
Entrevistado C – E passava horas a jogar. Mas além disso acho que não. Há pessoas que falam na violência de 
jogos de vídeo, mas é o eu digo se nós formos ingénuos, corre mal, se não formos não corre. 
Depende então da pessoa, é isso? E a televisão, vocês vêm as séries americanas segundo aquilo que me 
informei com alguma assiduidade, não é? O Dr House, o CSI, Grey’s Anatomy, Prison Break, essas séries todas, 
os Simpsons… 
Entrevistado D – Eu vejo. 
Entrevistado A – Eu antes via mas agora só vejo de vez em quando. 
E porquê que escolhem essas séries? 
Entrevistado C – Porque são melhores que as séries portuguesas. 
Em que aspectos? 
Entrevistado C –.. Porque não sei, não é por ter mais acção mas têm um enredo mais interessante. As séries 
portuguesas andam mais à volta daqueles triângulos amorosos… 
Entrevistado A – E diz asneiras, e faz isto e eu gosto daquela e tu também gostas e eu vou com aquela e 
prontos… 
Entrevistado C – Mas é mesmo, é sempre assim. As séries portuguesas é sempre, sempre a mesma coisa e 
além disso, nós estamos habituados a ver filmes com um tipo de actuação por parte dos actores e depois 
quando vamos a ver as séries temos essa mesma coisa. Se nós formos a ver as portuguesas é totalmente 
diferente. É uma coisa mais parado, as conversas já não são tão excitantes já são assim mais nas calmas. 
E vocês conseguem aperceber-se de imagens da cultura americana através das séries?  
Entrevistado B – Sim. 
Que tipo de imagens? Conseguem identificar? 
Entrevistado B – Grandioso. Uma coisa grande. 
Entrevistado C – São todos uns mafiosos 
Entrevistado B – Estão sempre na moda. 
Sempre na moda. F? Não costumas ver? 
Entrevistado D – Eu em casa só tenho a RTP e a TVI e eu de manhã a tomar o pequeno-almoço vejo no café 
mas é uma série alemã, Rituais Assassinos. Eu gosto de ver porque é um psicólogo e a maneira como ele fala 
com as pessoas e isso. 
Mas as séries americanas J, para além da grandeza, que vês tudo em grande… 



 
Entrevistado C –  Eles não têm grande consciência dos outros países mais pequenos. Já apanhei assim tipo… é 
uma grande gafe dizer numa série que passa para todo o mundo dizer que Portugal faz fronteira com a França, 
por exemplo. Coisas desse género. 
Não têm a noção do resto do mundo, é isso?  
Entrevistado B – É. 
Ah e é uma cultura muito individualista. Também dá para perceber isso pelas séries. Que há os polícias 
corruptos, etc também há mas eles são muitos heróis, gostam muito de ser heróis, de combater isso. 
Ok. Vocês então não se deixam influenciar muito pelas imagens da cultura americana? Vocês não vêm muitas 
séries também? 
Vejo o conteúdo. 
Mesmo a profissão que escolhem e não se deixam influenciar por um Dr House, por um CSI? 
É assim nós sabemos, temos a consciência de que aquilo que nós vemos na televisão é muito alterado da 
realidade e ainda mais da realidade portuguesa, não tem nada a ver com a realidade portuguesa. 
Por exemplo o Guilherme da nossa turma quer ir para ciência forense por causa dessas coisas CSI e não sei 
quê, mas lá é tudo muito bonito, mas aqui em Portugal eles não têm metade do material que eles têm. 
E não têm metade dos casos. 
Portanto vocês têm essa noção da realidade, é isso? 
Alguns têm, outros não. 
Mas aqui neste caso, neste grupo têm noção dessa realidade. 
Sim. Os que não têm baseia-se nisso e depois há-de se virar para outro lado… 
Pois não sei, depende. Ok. Obrigadíssima…. 
 
 
 
 
 
APPENDIX 13 
16 year-old male interview’s transcript 
Moderador – Quando responderam ao inquérito fiquei com a ideia de que esta geração é considerada uma 
geração multi tasking. Sabem o que quer dizer multi tasking? Nós demos isso no 10ºano. Task quer dizer… 
Entrevistado A – Tarefas. 
Entrevistado B – Fazer muitas tarefas ao mesmo tempo. 
Tarefas, não é? Então multi tasking é fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Acham que isso é verdade? 
Entrevistado C – Acho que sim. 
Coincide? 
Entrevistado B – Não no sentido…Nós não temos cinco braços, mas… 
Entrevistado C – Depende dos tipos de tarefas. 
Mas por exemplo … 
Entrevistado B – Por exemplo conseguimos estar a estudar e a ouvir música e a ver televisão ao mesmo tempo. 
Entrevistado A – Exactamente. 
E o R também concordas com essa ideia? 
Entrevistado D – A mim acontece. 
Há depois uma outra ideia que tem a ver com o facto de acharem que vocês são uma geração muito 
independente e vou explicar, dizem que os vossos pais não controlam minimamente o que vocês fazem na 
Internet, os vídeo jogos que jogam, a televisão que vêm. Portanto são muito independentes no sentido de que 
são vocês que escolhem o que querem ver, escolhem o que fazem… 
Entrevistado D – Isso também depende dos pais. Há pais que têm um controlo, …alguns é excessivo com os 
filhos mas há outros que não se importam com o que eles estão a fazer e às vezes nem sabem o que é que os 
filhos estão a fazer ou onde é que eles andam 
Entrevistado C – Exactamente. Esse tipo controlo da Internet, televisão, acho que hoje me dia os pais não 
controlam muito. Deixam á nossa… 
Entrevistado A – Não controlam isso. 
Entrevistado B – E mesmo os que tentam não conseguem lá muito. 
Entrevistado A – Isso é verdade. Eu não sou o caso mas o meu pai não controla o que eu jogo ou deixo de 
jogar. 
Mas ali o T disseste que não conseguem muito porquê? 



 
Entrevistado B – Eles por exemplo não bloqueiam o Google. Podem até meter um certo bloqueio para certo 
tipo de sites mas se não bloquearem o Google nunca uma pessoa pode simplesmente digitar umas palavras 
passe e descobrir alguma solução para passar por cima do bloqueio… 
Entrevistado D – A questão é que os pais não estão a par da tecnologia ou … então não sabem certas coisas 
que nós … 
Que vocês já dominam? 
Entrevistado C – Pois. 
Entrevistado D – Em certos programas vão conseguir dominar mais ou menos o conteúdo que o filho vê mas o 
filho se calhar consegue ser mais esperto do que isso. 
E não há uma parte do Histórico ou qualquer coisa em que o pai pode aceder…? 
(protestos) 
Entrevistado A, B, C, D –  Nós conseguimos perfeitamente apagar. 
Entrevistado A –Oh stora isso é o mais simples. O básico. 
São uns peritos. Então acham que os pais não controlam por isso, porque não percebem? 
Entrevistado C – Não só. Também já estão habituados. Também há uma certa confiança que eles põem sobre 
nós. 
Entrevistado B – Acho que… E como já são antigos cibernautas se calhar já estão habituados 
É essa ideia da confiança comum a todos? 
Entrevistado A, B, C, D – Sim. Exactamente. 
Ok. Relativamente à Internet vocês dizem usam a Internet, ou pelo menos a maior parte de vocês para fazer 
trabalhos para a escola, certo? 
Entrevistado A, B, C, D – Sim. 
Que tipo de pesquisas é que vocês fazem? Lembram-se quais os sites que mais ou menos visitam? 
Entrevistado D – Principalmente Wikipedia, Google par ir buscar os outros sites. 
Portanto o motor de busca Google e depois colocam lá a palavra e … 
Entrevistado A – Normalmente aparecem os sites da Wikipedia  
Em primeiro e então ficam-se pela Wikipedia. 
Entrevistado C – Depende. 
Entrevistado D – Depende. Há certos blogs e isso que tem informação muito específica, mesmo sobre aquele 
tema 
Entrevistado B – E também depende dos temas. Se for um tema por exemplo de Biologia há sites que são 
próprios e são muito mais fiáveis. 
Entrevistado C –  Não podemos ter uma só fonte. Temos que ir buscar várias fontes par fazer um trabalho que 
… para termos certezas de que esse trabalho tem toda a informação possível. 
Entrevistado C – Que  seja fiável 
E em relação á Wikipedia confias muito na Wikipedia? 
Entrevistado A – Depende do tema. Como ele disse se for um tema mais relacionado com a Biologia não confio 
muito, se for a um site e lidar só com essa fonte… 
Mas porquê? 
Porque eles fazem um resumo de um certo tema e às vezes cortam partes que são fundamentais. E é isso que 
se calhar eu quero saber. 
É essa a ideia que vocês têm da Wikipedia? 
Entrevistado C – Nem a linguagem é a mais correcta. 
Entrevistado B – Nem a informação pode ser sempre correcta são os cibernautas que evitam aquilo. 
Entrevistado C – Exacto. Nós próprios fazemos artigos para aquilo. Eu não… 
Pois, mas uma pessoa normal, não é? Mas têm essa noção. OK. Relativamente aos vídeos do YouTube são 
muito focados, muito falados que tipo de vídeos é que vocês normalmente vêm? 
(risos) 
Entrevistado A, B, C, D – E tantos. 
Entrevistado D – Eu acho que as pessoas basicamente procuram vídeos de comédia, vídeos de música, vídeo 
clips, vídeos de jogos também, para ver assim, por exemplo um jogo vai sair, uma pessoa quer saber mais ou 
menos como é que é a review do jogo, então vê ou no YouTube vê aí os vários reviews… 
Entrevistado C – E … também. 
Entrevistado D – Alguma coisa que aparece na pesquisa 
Entrevistado B – Mas o muito é comédia. 
Os mais famosos, entre vocês é a comédia? 



 
Entrevistado D – Apanhados.  
Entrevistado C – Eh apanhados 
Entrevistado B – Prontos 
 E porquê que vocês esses com mais frequência aqueles que são mais populares? 
Entrevistado D – São coisas que nos divertim. 
Entrevistado A – Pois 
É pela diversão? 
Entrevistado A – Claro. 
 O Hi5 não é muito focado desta vez nos questionários, que é mais o Messenger, que usam mais o Messenger 
para falar com os amigos. Vocês costumam? 
Entrevistado C – Sem dúvida. 
E porquê que vocês usam o Messenger para falar com os amigos? 
Entrevistado B – Primeiro é mais barato que SMS 
Entrevistado C – Exactamente 
Entrevistado A – Pois, para quem não SMS grátis 
Diz N? 
Entrevistado A – Ou quando não têm SMS de graça. 
Entrevistado B – É bué de rápido e podemos comunicar com os nossos amigos 
Entrevistado D – Quem tem câmara, quem tem micro vai para lá e  
Mas normalmente têm a webcam já no computador, não é? 
Entrevistado C – Já tem aquilo tudo. 
Tem a família toda. 
Entrevistado D – Se tiver um familiar que esteja noutros países nós vamos para lá e falamos com eles. Ligamos 
a câmara… 
Mas por exemplo em relação aos vossos amigos, quando eu falo de amigos a ideia que eu tenho são colegas 
de escola, são aqueles mais próximos. E faz-me um bocado de impressão que vocês chegam a casa e pronto e 
vão para o Messenger falar com os amigos, não falam na escola? Isso acontece com vocês? 
Entrevistado C – Como assim? Não entendi. 
Vocês estão com os vossos amigos durante o dia, não é? Mas depois comunicam com eles através do 
Messenger. Porquê? 
Entrevistado A – Às vezes para falar sobre outro assunto 
Entrevistado C – Exacto 
Entrevistado B – Não têm tempo 
Entrevistado A – Há TPC? Não. Então vamos fazer outra coisa qualquer 
É só para pôr mesmo a conversa em dia que não tiveram tempo de a pôr durante os intervalos, é isso? Ok. 
Vocês têm conhecimento ou costumam falar com pessoas que não conhecem pessoalmente, através do 
Messenger? 
Entrevistado A – Eu não. 
Entrevistado D – Eu não. Mas… 
Entrevistado B – Da Internet que não conheça outra pessoa? 
Sim. 
Entrevistado A – Não pelo Messenger. 
Entrevistado B – Por exemplo pessoas do estrangeiro, pessoas que uma pessoa conhece nos fóruns ou isso, 
partilho o email e falo. 
E falam. E consideras essas pessoas teus amigos? 
Entrevistado B – Considero assim simpatizantes. Pessoas que eu conheço de outros sítios mas não lhes 
confiavam lá muita coisa. 
Portanto não partilhas com essas pessoas o que partilhas com os teus amigos? 
Entrevistado B – Não. Por exemplo se eu quero jogar um jogo assim na Net com eles jogo, se quero falar assim 
algum tema de política e jogos ou o que é que seja, faço isso. Mas agora não lhes vou estar a contar a minha 
vida íntima. 
E vocês não têm esse hábito de falar com pessoas que não conhecem pessoalmente? 
Entrevistado C – Eu não. 
Entrevistado A – Depende de onde esteja. No Messenger, não, agora se for assim jogos online, sim. 
Entrevistado C – Nos jogos há sempre aquelas conversas durante o jogo. 
É como o T diz, não é? Partilhar as estratégias Nada de saber onde é que vivem… 



 
Entrevistado A, B, C, D – Não, não nada disso. 
Com quem partilham a casa, etc. Ok. Quantas horas é que vocês acham que passam na Internet, assim … 
(risos) 
Entrevistado D – Quantas as horas tem o dia menos as horas da escola. 
Entrevistado A – Ora nem mais. 
A sério? 
Entrevistado B, C – Não, não. 
Não sabia que eras viciado, não T? 
Entrevistado D – Não é um viciado. Gosto de estar, por exemplo chego a casa e vou para o computador. Se 
calhar até vou comer qualquer coisa à cozinha, vou fazer qualquer coisa. Às posso não estar a mexer no 
computador mas o computador tem de estar ligado. 
É? 
Entrevistado A – Oh, stora, não é um vício, é por exemplo uma maneira de passar o tempo. 
Mas quantas horas é que passam por dia? 
Entrevistado C – Três horas. 
É? É essa a estimativa? 
Entrevistado D – É mais o momento para relaxarmos após um dia de estudos e de … 
Entrevistado A – Só num dia da semana vai cinco. 
Ai é? 
(risos) 
Entrevistado A – Mas tem de ser mesmo para jogar. Às vezes só estou lá de visita. 
Quando vocês falam na Internet, estão a incluir os jogos é isso? 
Entrevistado C – Jogos… 
Entrevistado B – É tudo incluído quando estou lá mesmo no computador ou a jogar jogos ou mesmo a ouvir 
música ou isso. 
Para ti é mais ou menos três horas por dia. E vocês jogam muito mais? 
Entrevistado C – Mais ou menos duas horas. Não três horas por dia… 
Entrevistado A – Quatro, cinco. 
Quatro? 
Entrevistado B – Mais os fins-de-semana. 
É que os fins-de-semana… 
Entrevistado A – Pois é 
Entrevistado C – À semana para mim, pelo menos é só à noite. Chego a casa sempre por volta das sete ou  
mais e vou falar com … 
Por exemplo um vídeo jogo que vocês estejam a jogar perdem a noção do tempo ou conseguem aperceber-se 
de quantas horas é que estão…? 
Entrevistado A – Depende. 
Entrevistado C – Depende. 
Entrevistado B – A partir de um certo treino uma pessoa já percebe mais ou menos…  
Entrevistado A – Pois. 
Entrevistado C –  Mas quando é um jogo novo perdemos a noção completa do tempo. 
Entrevistado A – Quando a pessoa está a experimentar e depois olha e pá já passou.. 
Entrevistado C – Pois é mesmo… 
 Quantas horas? 
(risos) 
Entrevistado C – Depende do jogo. Um fim-de-semana inteiro… 
Entrevistado D – Se não houver nada para fazer. 
Entrevistado A – ….começa logo a olhar para as horas agora se for assim emocionante uma pessoa nem liga 
para as horas. 
Entrevistado D – Mas acho que mesmo …se tivermos um jogo novo e se tivermos por exemplo um trabalho da 
escola para fazer já temos definidas algumas prioridades. Chegamos a casa, ai e tal recebemos um jogo novo 
vou jogar uma horita, e depois vou ter que ir fazer o trabalho porque senão depois… 
(tosse seca) 
Se não confias nas tuas capacidades um alarmezinho dá sempre jeito. 
E tu tens isso T? Um alarme. Para tu caíres na realidade, não é? 
Entrevistado A – Às vezes. 



 
Entrevistado C – Nós também. 
Entrevistado A – Usar o telemóvel 
Daqueles que eu entrevistei se calhar é aquele que mais tempo passa a jogar 
Se calhar. A jogar? Não. Mas no computador sim. 
OK. Existe algum aspecto negativo no uso da Internet? Nas pesquisas, no YouTube… 
Entrevistado A – Isso depende das intenções de cada pessoa. 
Entrevistado B – O único problema da Internet é o uso de outras pessoas. Por exemplo .. knids ou isso que ás 
vezes pensam que  a Internet é toda deles e usam-na de uma forma que ás vezes estraga a nossa própria 
experiência. 
Sim. Vocês que já têm uma certa experiência, já são assim uma geração que domina aquilo com muita 
facilidade, existem aspectos negativos no uso da Internet? 
Entrevistado D –  Os aspectos negativos variam de pessoa para pessoa. As pessoas é que decidem os 
aspectos… porque decidem o que fazem, e a partir daí, prontos e à vista de outros pode ser um aspecto 
negativo mas à vista deles até pode ser uma coisa perfeitamente normal. 
E os vídeo jogos? Têm aspectos negativos? 
Entrevistado B – Só se for a qualidade de produção, de resto. 
(risos) 
Qualidade de produção? Define lá isso, qualidade de produção. 
Entrevistado B – Há jogos maus e jogos bons. Há jogos bem feitos e jogos menos bem feitos. 
O que é que faz com que vocês escolham determinado jogo? Quais são as características que tem que ter? 
Entrevistado B – Jogabilidade. 
Entrevistado A – Jogabilidade. Gráficos. 
Mas os gráficos não deve ser a cena … a coisa mais importante, por exemplo eu posso jogar, jogo tipo de há 
dez anos, tipo Mário. 
Entrevistado C – Mas isso já difere de pessoa para pessoa. 
Entrevistado A – Olho logo os  gráficos e depois vês as jogabilidades, se for bom pronto 
Entrevistado B – Só que são coisinhas muito bonitas mas depois a jogar… 
Entrevistado A – É isso. Tens que combinar as duas coisas: jogabilidade com gráficos 
Expliquem-me lá por miúdos o que é isso da jogabilidade e os gráficos. 
Entrevistado B – É jogabilidade é como é que uma pessoa controla a personagem, o carro ou isso e que 
funções, que tipo de opções é que uma pessoa tem para jogar, que experiências é que nos fornece. E os 
gráficos, prontos,  é imagens… 
Entrevistado C – É o aspecto visual do jogo. 
O aspecto visual é gráfico?  
Entrevistado B – Os efeitos. 
Os efeitos? 
Entrevistado A – Nós olhamos para a história do jogo. Se o jogo for … tem uma história muito interessante… 
Entrevistado C – Há jogos também que são basicamente livres de qualquer história tipo o Sand Boxes. Mas isso 
já é um género mesmo… 
E que tipo de jogos é que vocês jogam com mais frequência? 
Entrevistado C – Eu sincero gosto de jogos de desportos, basicamente. 
É? E tu R? 
Entrevistado D – É um pouco de tudo. Desporto… 
É um pouco de tudo? Tem a ver com essas características da jogabilidade e dos gráficos? 
Entrevistado D – E também depende por exemplo nós costumamos estar à noite todos juntos para falar com 
os amigos e nós prontos combinámos um jogo vá e estamos todos a jogar esse jogo e depois estamo-nos a 
divertir com um jogo que se calhar pode não agradar a alguns mas depois através da conversa a pessoa 
entusiasma-se com o jogo entram na onda e … 
Então é raro jogarem sozinhos, é isso? 
Entrevistado A – Não. Acho que é só mesmo quando é uma hora comum a todos. Que é assim… 
Entrevistado C – Depende às vezes só jogo jogos que só dão para um jogador, jogo sozinho, como é o caso do 
football manager que é um jogo que eu jogo muito, mas à noite quando estou com eles, a conversar com eles 
na Internet vamos todos para o mesmo jogo. 
Entrevistado B – Aí e tal vamos jogar um bocado. 
Entrevistado C – É um convívio.  
Entrevistado A – Exactamente. 



 
E então acham que esse espírito de grupo é que faz também escolher determinado jogo e gostar do jogo? 
Entrevistado D – Às vezes uma pessoa vai uma pessoa pensa, aí e tal esse jogo esse jogo não presta e depois 
vai a ver e até vê que o jogo pode ser divertido e começa… 
A entusiasmar-se, a influenciar os outros. E a televisão para vocês? Tem aspectos negativos? 
Entrevistado B – Não é que eu veja muitos programas. Aparecem telenovelas…  
Entrevistado C – Depende. Há aquelas que têm uma programação bastante interessante. 
Entrevistado A – Exactamente. 
Entrevistado C – FOX. Tem várias séries… 
Entrevistado B – Na FOX é só séries. 
Entrevistado C – Prontos. 
Entrevistado B – Numa é só séries e noutra é só novelas. Olha não há debates, na 1 quase não existem. 
Então tu praticamente não vês televisão T? 
Entrevistado B – Vejo mas por exemplo é …vejo algumas notícias, por exemplo às segundas prós e contras, 
gosto de ver… 
Então que aspectos negativos é que vês na televisão já agora? 
Entrevistado B – É mesmo a fraca escolha de programas é basicamente os canais emitem aquilo que dá 
audiência não aquilo que se calhar é mais interessante para os… 
Entrevistado C – Mas eles têm que sobreviver de alguma maneira, têm que arrecadar audiência  
Entrevistado B – Às vezes aquele bocadinho de audiência que eles perdem, não é aquilo que vai fazer levar à 
banca rota 
Entrevistado C –  Mas estamos numa sociedade em que as pessoas só querem dinheiro 
Entrevistado B – Está bem mas não é vês isso pelo ponto positivo. 
Entrevistado C – Não… 
Então os aspectos negativos na televisão? No visionamento da televisão… 
Entrevistado C – Não acho que … depende. A televisão para quem tem quatro canais apenas realmente 
concordo com o T. 
Pois mas a maior parte tem sempre mais canais, não é? 
Entrevistado C – Pois com a imensidão de programas que existem, de canais que existem acho que  a 
programação… 
Entrevistado D – Eu acho que há um factor negativo na televisão que é a publicidade. Estamos a ver uma coisa, 
intervalo e temos quê 20 minutos de publicidade. 
Entrevistado A – Pois.  
Entrevistado C – Isso depende do canal. 
Entrevistado A – Acho um exagero. 
Entrevistado D – Mas há sempre pelo menos no mínimo uns cinco minutos. 
Entrevistado B – Ou dez. 
 Entrevistado A – E então quando é … aquilo enerva 
Entrevistado B – Então quando estamos a ver uma série ou isso 
Entrevistado D – Ou outra coisa qualquer, tipo um filme e a pessoa está à espera que continue o filme e de 
repente pára ali e vem a publicidade de 10 minutos e uma pessoa fica assim á espera. 
Entrevistado B – Normalmente é mesmo naquele ponto do clímax 
Entrevistado C – Pois, exacto 
Entrevistado A – E depois em vez de demorar uma hora e meia demora duas ou mais. Por isso é que  agora as 
pessoas é fazer … “comprar” o filme 
Pois quando vocês não vêm… pois compram o filme e vêm, é. 
(risos) 
Entrevistado C, B – Ora comprar o filme… 
Está bem. És um espectáculo. Pois vocês não consideram assim um crime, “comprar “o filme…? 
Entrevistado A – Não. Não. “Comprar” o filme e ver no PC que assim ao menos vê-se até ao fim. 
Entrevistado B – É altamente. 
Vocês já falaram nas séries americanas da FOX, são séries americanas, não é? 
Entrevistado A, B, C, D – Sim. 
Praticamente este Dr House, Grey’s Anatomy, Prison Break, etc é referido assim uma série delas desde o 
Bones, the SImpsons, Family Guy, etc 
Entrevistado C – O Simpsons é a base…  
Porquê que vocês vêm estas séries americanas? 



 
Entrevistado C – São divertidas, mesmo. 
Entrevistado A – Pois, depende. Aliás acho que todas são assim um bocado com comédia. 
Entrevistado C – São. 
Entrevistado A – Todas têm uma base de comédia, depois… 
O CSI tem uma base de comédia por exemplo? 
Entrevistado B – Tem um humor um bocado mais cínico. 
E o Dr House? 
Entrevistado C – O Dr House, isso é que é.  
Entrevistado A – Só a atitude dele já… 
 Mas é basicamente por causa dessa atitude um bocado descontraída.. 
Entrevistado C – E depois tem humor. 
Entrevistado D – É isso que chama a atenção às pessoas. As pessoas vêm o canal para se divertirem e para 
tirarem proveito… 
Entrevistado C –  Para relaxarem depois de um dia de trabalho. Nós é depois de um dia árduo de trabalho e de 
estudo 
E árduo. Sim senhor gostei dessa. E vocês conseguem identificar a cultura americana nessas séries? Imagens 
que reflectem a cultura americana. 
Entrevistado C – É um bocado difícil. Porque normalmente eles mostram a parte boa da cultura americana. 
E que parte boa é que eles mostram? 
 Entrevistado B – O hospital do Dr House é quase um lugar exemplo porque não há assim, eles também… eles 
têm lista de espera como nós. 
Entrevistado C – Mas por exemplo a série American Dad é uma crítica aos americanos enorme 
Entrevistado C – Então lá está. Há  séries que retratam cenas norte americanas 
Entrevistado B – Depende. Mas eles seguem aquilo tudo tirando os desenhos animados 
Entrevistado C – Eu estou a falar nas séries no global 
Mas o que é que tu reparas ali na cultura americana que é criticada nos Simpsons e no Family Guy? 
Entrevistado C – Muitas coisas. O racismo por exemplo é uma delas. 
Entrevistado D – Há um fanatismo religioso.  
Entrevistado C – Extremamente patriotistas. 
Entrevistado B – Um bocado assim para o desconhecedor do resto do mundo … não conhecem o … para eles o  
mundo é a América. 
Entrevistado A – Pois. 
Ai é? Têm essa noção que … 
Entrevistado C – Depois de uns certos vídeos no YouTube uma pessoa acredita no que disse 
É que eles não conhecem o resto do mundo? Para eles o mundo é a América. 
Entrevistado C, A – É  
Entrevistado B – Eles têm espaço para considerar isso. 
Pois, se calhar nem sabem onde é que fica Portugal é isso? 
Entrevistado B – Acho que muita gente no mundo não sabe onde é que fica Portugal. Acho que muita gente 
ainda acha que Portugal faz parte de Espanha. 
Entrevistado C – Portugal é conhecido por Cristiano Ronaldo. Falas em Portugal e em quem é que toda a gente 
falam Cristiano Ronaldo. É a marca de Portugal. 
Entrevistado A – Cristiano Ronaldo é …. 
Então e qual é que será a marca dos Americanos através das séries e dos jogos e isso, as imagens que eles 
transmitem, que eles passam para o mundo, o que é que vocês acham? Que imagens é que eles, que marcas é 
que eles.. 
Entrevistado D – É a imagem do desenvolvimento porque nota-se que lá há um avanço muito maior da 
tecnologia do que existe aqui, por isso é que talvez as séries sejam melhores, a maneira de pensar é melhor e 
por isso é que são feitas coisas sei lá divertidas e chamam tanta a atenção das pessoas. 
E acham que essas imagens com que ficam da América influenciam a vossa maneira de pensar e de projectar o 
vosso futuro? Por exemplo a profissão que querem seguir, a família que querem ter, o tipo de vida que 
querem ter? 
Entrevistado C,A – Não 
Acham que isso influencia a vossa maneira de pensar e de planificar 
Entrevistado D – Não sei 



 
Entrevistado B – Se calhar em parte nós em certas profissões estamos a ver mesmo o que há de melhor nelas 
mas não conseguimos arranjar aquele tipo de qualidade de emprego e isso.. 
Entrevistado D – Pois 
Entrevistado C – Também não sabes. Pode acontecer 
Entrevistado B – É difícil 
Por exemplo neste momento já estão num curso que vos vai direccionar para determinadas áreas, não é? E 
acham que foi pelo facto de terem visto determinado tipo de séries ou determinadas coisas na televisão… 
Entrevistado A, B, C , D– Não, não. 
Ou internet ou isso que vos levou a procurar esse tipo de profissão em detrimento de outras? Por exemplo há 
profissões mais práticas como ser electricista, ser  
Entrevistado B – Ai já tem mais a ver com certo aspecto de honra, pelo menos para mim. 
Entrevistado C – Não é uma questão de honra. É a questão da qualidade de vida. Acho que um electricista não 
tem a mesma qualidade de vida que um engenheiro mecânico por exemplo tem. 
Entrevistado D – Mas um engenheiro mecânico bom. 
Entrevistado C – Está bem mas tu quando estás na escola estás te a esforçar para seres bom, nunca vais pensar 
que vais ser mau. 
Entrevistado D – Exactamente. 
Então estes meios de comunicação, digamos assim não vos transmitem assim imagens que fazem com que 
vocês pensem, bem isto é mau para mim não quero isto para mim, mas aquilo é bom e vou tentar conseguir 
aquilo para mim. 
Entrevistado B – Acho que a única coisa que fazem é assim dizer que existe aquele emprego mas de resto… 
Entrevistado A – Não mostra assim nada … como a stora disse mostrar assim imagens olha aquele emprego é 
assim faz-se isto e isto e isso assim uma pessoa pensa 
Mesmo a nível do conceito de família… quando vocês… vocês costumam jogar o SIMS? 
(risos) 
Entrevistado C, D, B – Não. 
Entrevistado A – Não é o forte. 
As meninas têm esse jogo.  
Entrevistado C – Eu só jogo uma extensão. 
Mas disseram que havia alguém que jogava mas pronto não vou dizer quem é, mas quando vocês constroem … 
têm essa ideia da jogabilidade e constroem as personagens e isso, tem alguma coisa a ver com a família, não? 
Normalmente é tácticas de guerra e essas coisas, não é? 
Entrevistado D – Como? 
Quando vocês constroem… há jogos em que constroem o vosso próprio jogo, não é? 
Entrevistado D – Mas é diferente por parte das raparigas. As raparigas gostam de ter uma coisa mais Simpson, 
não é preciso fazer muita coisa. 
Entrevistado C – Mais linear. Elas não gostam de ter os problemas à frente delas. Elas gostam de ter… 
Entrevistado D – De ter tudo feito. 
Ai é? 
Entrevistado C – Agora vou pôr aqui este vasinho que fica bem e este quadro mas se aparece um problema 
elas não.. 
Entrevistado D –  não gostam. 
Entrevistado C –  não gostam. São preguiçosas. 
Entrevistado B – Nós se calhar gostamos mais de levar a nossa mente ao limite. Por exemplo um shooter… nós 
estamos ali a pensar… se aparecer alguma coisa nós… 
Entrevistado A – É os reflexos. 
Entrevistado B – Uma pessoa se calhar a ver a maior parte das raparigas a jogar era “como é que isto se 
mexe”? 
Entrevistado D – Parece que estão a aprender a mexer no rato e no teclado. 
Entrevistado C – É. É. 
É isso? 
Entrevistado A – Os SIMS é à base de criar… e elas também gostam muito de criar o cabelinho e arranjar as 
sobrancelhas e a roupa e depois construir uma casa mobilar aquilo tudo e pronto é isso que elas gostam de 
fazer. 
Entrevistado C – Tratar dos cãezinhos e dos periquitos. 
E vocês gostam de ter o domínio da situação, é isso? 



 
Entrevistado A – Nós gostamos de algo com acção. 
Entrevistado B – Que envolva mais destreza que permita fazer um certo número de clicks 
Entrevistado C – Mas depende também da expansão, não é?  
Entrevistado B – Isso já é dos gostos. Eu cá é mais macabros. 
Entrevistado D – Quero ter o domínio da situação. 
(risos) 
Vocês segundo aquilo que estou a perceber não é o jogo que vos comanda mas são vocês que comandam o 
jogo, é isso? 
Entrevistado D – O jogo é feito para nós comandarmos 
Entrevistado C – Pois.  
Percebem a minha ideia? Não é o jogo que manda em vocês mas são vocês que mandam no jogo, é isso? 
Podem impor limites. Se quisermos passar um jogo… às vezes põem limites mas a pessoa controla. 
Entrevistado D – Mas mesmo assim existe na comunidade bastantes modificações. Por isso nós gostamos de 
saber exactamente o que queremos naquele jogo. 
Por falar em relação à acção e em relação quando surge um problema tentarem resolver, não é, dá a ideia de 
que vocês dominam enquanto que as raparigas se calhar não gostam de ter as coisas muito certinhas e que 
não hajam problemas. 
Entrevistado C – Elas gostam de jogos que tenham coisas fixas mas não tenha acção… 
Entrevistado D – Querem tudo à maneira delas enquanto que nós se encontrarmos um problema nós … uma 
coisa diferente na nossa vida nós tentamos ultrapassar aquilo e arranjar uma forma de contornar o obstáculo 
que nos apareceu à frente enquanto elas ficam ali num dilema… 
Entrevistado A – Qual é a cor? Azul ou amarela? 
E vocês acham que os jogos ajudam-vos a desenvolver essas técnicas, essa capacidade…? 
Existem estudos que afirmam que um cirurgião por exemplo que joga tem 15% a 20% mais de capacidades por 
exemplo a nível de destreza manual. 
Entrevistado A – Pois 
É? 
Entrevistado A – Ai claro. 
Podes confiar nessa informação? 
Entrevistado B – Pode sim senhora. 
Entrevistado A – É assim há jogos de lógica. Tentar jogar Tétris ou xadrez ou…  
Entrevistado B – E outros jogos de puzzle mais desenvolvidos 
Entrevistado A – Exactamente puzzle. Acho que desenvolve a capacidade mental. 
A televisão então para você sé assim um objecto um bocadinho obsoleto, é? 
Entrevistado C – Não. Para mim não é. 
Entrevistado B – Para mim a única coisa para que serve é para ligar a consola. 
(risos) 
 Entrevistado A – O tempo que eu passo no computador podia passar na televisão mas a televisão não me 
chama tanto. 
Entrevistado B – A televisão é uma coisa que nós vemos o computador é uma coisa que nós mexemos. 
Entrevistado C – Pois. É mais interessante. Mas ver uma série que nos divirta, relaxa e acho que também é…  
Entrevistado A – Só que é só naquele período de tempo. No computador eu posso estar ali… 
Mas na Internet também têm a possibilidade de “alugar” o filme, não é? 
Entrevistado A – Mas é alugar, alugar, exactamente. 
Então quanto tempo é que passam na televisão? 
Entrevistado A,B, – Depende.  
Entrevistado C – Depende dos dias. Há dias que se estiver a seguir uma série passo lá os 50 minutos lá da série 
Pois reparei que foi na segunda-feira ou na terça que estava a dar Anatomia de Grey e aquilo deu na RTP2 era 
para aí já onze da noite e acabou para ai quase à meia-noite e pensei assim fogo como é que é possível eles 
verem estas séries… 
Entrevistado C – Vejo na … 
Vêm na FOX ou na AXN, é? 
Entrevistado D – Na AXN também se vê. 
Entrevistado C – Eu não sigo ver essa série. 
Entrevistado A – Pois é de tolos 
Mas normalmente as séries que vêm 



 
Entrevistado D – Na FOX está agora melhor. A FOX é das nove e meia até às se não me engano… não … até às 
11 menos um quarto mais ou menos e aquilo é assim por noite dá duas séries e cada semana que passa dá um 
episódio da continuação mas dá todos os dias entre as nove e meia e as onze horas e tem aquele horário dão 
essas séries que às vezes as pessoas concentram mais nesse horário. E as pessoas, como é que hei-de dizer, é 
um horário que agrada a todos  
Nem é muito cedo.. 
 Entrevistado D – Nem é muito cedo, nem é muito tarde, 
Entrevistado A – É depois do jantar. A pessoa relaxa no sofá e vê porque sei que se for assim para a televisão 
qualquer hora eu sei que chego lá e está a dar ou novela, que é o habitual ou está a dar uma série de desenhos 
animados. 
Ou uma série que não istmos a acompanhador 
Pois exactamente. É assim uma coisa por isso é que ir para a televisão a qualquer hora é que … 
Então já têm o vosso timetable? Sim senhor. 
Entrevistado A – Chega aquela hora ah já vai dar aquela série, desliga o PC e liga a televisão. 
Entrevistado B – Entretanto o PC está a “comprar” um jogo, não é? 
(risos) 
Entrevistado A – Está a “comprar” um jogo, exactamente. 
Ok meus amores, obrigadíssima pela vossa prestação. 
 
 
 
 
APPENDIX 14 
16 year-old female interview’s transcript 
Moderador – É dito que a vossa geração é uma geração multi tasking. Sabem o quer dizer multitasking. Nós já 
demos isto o ano passado. O que quer dizer task? 
Entrevistado A, B – Tarefas. 
Multi tasking? 
Entrevistado A – Muitas tarefas. 
Então o que é será? O que é que vocês acham? 
Entrevistado A – Fazer muita coisa ao mesmo tempo. 
Exactamente. Acham que é verdade, que vocês conseguem fazer muita coisa ao mesmo tempo? 
Entrevistado A – Eu acho que sim. 
Entrevistado B – Acho que sim 
Acham que é verdade? Adequa-se essa designação á vossa geração? 
Entrevistado C – Ao mesmo tempo no sentido de estar a ouvir música e a fazer outra coisa ao mesmo tempo 
ou várias coisas ao mesmo tempo? 
Exactamente. Estar a ouvir a ouvir música, estar no Messenger, estar a mandar mensagens, de vez em quando 
estar a ver os livritos para estudar, não é? 
Entrevistado A – Eu acho que sim. 
Entrevistado C – Acho que sim. 
Entrevistado D – Sim. Sim.  
Então concordam com esta ideia. E relativamente ao facto de serem muito independentes, aquilo que se nota 
é que os vossos pais não controlam muito bem. Não controlam pronto o tempo que vocês estão ou aquilo que 
fazem na Internet, que vêem na televisão, os vídeo jogos que jogam. Portanto vocês são considerados muito 
independentes nas escolhas que fazem. Acontece com vocês? Os vossos pais não decidirem por vocês ou não 
interferirem nas vossas escolhas. 
Entrevistado B – É assim os meus pais confiam em mim e sabem perfeitamente que não vou fazer coisas 
erradas. 
Entrevistado A – Partem do princípio que nós não vamos fazer nada de errado. 
Entrevistado C – Exacto. 
Portanto vocês escolhem jogar aquele tipo de jogo, escolhem ver aquela série, ir para os sites… 
Entrevistado B – Muitas séries que vejo é o meu pai que me arranja e muitos jogos que eu também jogo é o 
meu pai que arranja. Ele sabe que o que eu jogo é correcto. Não é nada daquelas coisas… e para além de que 
também não passo muito tempo a jogar e… 
Mas acham que os vossos pais não controlam isso porquê? Já foram dizendo… 



 
Entrevistado B – Eu acho que pelo menos os meus é confiança. Têm confiança em mim e enquanto eu 
continuar a provar isso. 
Entrevistado C – Acho que é confiança. 
Entrevistado A – Não é uma coisa que é necessário ser controlada. Toda a gente parte do principio que as 
pessoas sabem o que estão a fazer. Uma minoria é que faz umas coisas menos correctas. 
Acham que é mesmo uma questão de confiança, não é? Confiam em vocês e não precisam de andar a 
controlar aquilo que fazem. É J? Também concordas? 
Entrevistado D – É. 
Relativamente á Internet. Muitos de vocês dizem que usam a Internet para fazer trabalhos para a escola. 
Vocês conseguem lembrar-se ou fazer um ideia que tipo de sites vocês precisam para fazer esses trabalhos, 
quais os sites por onde é que vocês andam? Por exemplo a J? 
Entrevistado D – Sei lá. Normalmente eu vou ao Google e depois a partir daí é que vou para outro site, ou à 
Wikipédia. 
(risos disfarçados)  
Entrevistado c – Exacto.  
Entrevistado A – Ou a sites científicos que a professora fornece, senão é mesmo por esses motores de busca. 
E como é vocês que fazem no motor de busca? Colocam a palavra-chave ou já têm alguma ideia do assunto e 
depois os sites que aparecerem vocês abrem-nos… 
Entrevistado A – Abrimos a ver o que é que tem aquilo que queremos procurar e aparecem muitos sites e 
depois nós vamos abrindo e tirar um bocadinho de informação de cada um. Pelo menos eu faço isso. 
É? E a maior parte desses sites estão em português, não necessariamente em inglês ou vocês… 
Entrevistado A – Depende. 
Entrevistado C – Depende. Se for trabalhos para inglês  
Entrevistado B – Às vezes aproveita-se o facto de estar em Inglês. 
Entrevistado A – É uma questão de procurar ou em português ou em inglês 
Claro, mas a maior parte das vossas pesquisas para trabalhos para a escola são sites portugueses? 
Entrevistado A – Sim. Porque não temos que ter o trabalho de estar a traduzir e perder mais tempo ainda. 
Eu pensei que como estavam na área das ciências portanto se calhar pesquisariam… 
Entrevistado D – Só se não houver muita informação em português podemos pôr a palavra-chave em inglês 
para aparecer mais páginas, mais sites. 
E relativamente à Wikipedia? Vocês disseram que usavam… Vocês confiam na Wikipedia? Na informação da 
Wikipedia? 
Entrevistado A – Mais ao menos 
Usam muito a Wikipedia como fonte…? 
Entrevistado B – Só se for mesmo necessário. Só para tirar uma coisinha ou outra. Aquilo acho que tem muitos 
erros. Eu acho. 
Entrevistado A – Primeiro está em brasileiro. E depois aquilo é escrito por quem vai lá. Por exemplo pode ir lá e 
pode escrever um artigo sobre o que quiser. 
Entrevistado B – Exacto. 
Entrevistado A – E ninguém vai corrigir aquilo. Pode estar tudo mal. Ou seja nós podemos estar ali a tirar 
coisas que são tudo falsas. 
Têm essa ideia, essa noção de que realmente aquilo não é muito fiável? 
Entrevistado A, B, C, D – Sim 
Ok. 
Entrevistado B – É que nós próprias podemos escrever alguma coisa lá. 
Ai é? Já alguma vez escreveram já agora?  
(risos) 
Entrevistado A, B , C, D – Não. (6.00) 
Não têm tempo para isso, não é? Vocês costumam ver os vídeos do YouTube.  
Sim 
E que tipo de vídeos é que vocês mais vêem? Quais são aqueles os mais procurados por vocês? 
Entrevistado B – Música. 
Entrevistado A – Talvez seja música. É isso. 
É? E assim dos vossos colegas quando comentam sobre os vídeos… 
Entrevistado A – Talvez mais o Gato Fedorento e isso. 
Entrevistado B – Exacto 



 
Entrevistado C – É isso. 
Mas vocês os mais procurados por vocês é música? 
Entrevistado A, B, C, D – É.  
E a comédia é que vocês ouvem falar que realmente eles … 
Entrevistado B – E às vezes eles mostram-nos 
Entrevistado A – Eles às vezes é que descobrem primeiro e depois é que nos dizem e nós vamos lá ver. 
(risos) 
E vocês costumam juntar-se em grupo para ver esses vídeos ou vêem sozinhas e depois comentam umas com 
as outras? 
Entrevistado A – Ás vezes 
Entrevistado D – Eu e a I já vimos muitos. 
É uma forma de … E porquê que fazem isso? Porquê que passam os vídeos e assim a divertir-se? Já pensaram? 
Entrevistado A – É engraçado. 
É por ser engraçado? 
Entrevistado A, B , C, D – Humm. 
Ok. Relativamente ao Messenger e ao Hi5 por incrível que pareça, desta vez poucos responderam que acediam 
assim com frequência ao Hi5, usam mais o Messenger. Mas portanto dentro destes dois, porquê que os usam 
para conversar com os amigos? 
Entrevistado B – Eu ultimamente, eu já utilizei muito mais o Messenger do que uso agora. Agora é só mesmo 
se for preciso para fazer algum trabalho ou assim porque já não vou ao Messenger para falar e assim, sem 
objectivo, ir por ir, já não vou. 
E tu J? 
Entrevistado D – Primeiro porque é gratuito e é mais fácil falar por lá do que falar por mensagens 
Entrevistado A – É mais fácil para escrever. Podemos falar em tempo real 
Entrevistado C – Exacto 
Vocês têm webcam no computador? 
Entrevistado B – Sim.  
Entrevistado A – Humm 
Entrevistado C – E microfone. É mais fácil 
Portanto usam por ser fácil, é barato, não é? 
Entrevistado A – Rápido.  
Ok. E para além disso. Por exemplo uma coisa que me faz confusão. Vocês estão com os vossos colegas na 
escola, não é? E depois chegam a casa e abrem o Messenger para mandar umas mensagens. 
(risos) 
Entrevistado C – Também se fala com pessoas com quem não andamos na escola 
Mas estamos a falar dos amigos. Aqueles com quem nós lidamos todos os dias 
Entrevistado A – Há sempre temas 
É?  
Entrevistado B – Há sempre conversas 
Entrevistado A – É a mesma situação do telemóvel. Nós também estamos na escola e depois chegamos a casa 
e mandámos mensagens 
Entrevistado D – É muita gente 
Vocês na escola não 
Entrevistado C – Trabalhos de casa, muitos trabalhos de grupo. Podemo-nos ajudar no estudo. 
Entrevistado A – Pois 
Vocês não têm tempo nos intervalos para conversar assim? 
Entrevistado C – Temos mas nunca é suficiente. 
(risos) 
Gostam de pôr a conversa em dia. De uma forma mais personalizada, não é? Ali a I falou no facto de 
contactarem com outras pessoas. Vocês costumam contactar com outras pessoas? Pessoas que nunca viram 
mas que conhecem através do Messenger, ou do Hi5 ou de outras situações de Internet? 
Entrevistado B – Não é lá muito comum. 
Entrevistado A – Que nunca vi, não. 
Entrevistado C – Não 
Não têm esse hábito de alguém que entra ou pede para falar com vocês e vocês… 
Entrevistado A – Não. Desconhecido totalmente, não. 



 
Ok. E conseguem perceber ou conseguem fazer um ideia de quantas horas por semana é que passam na 
Internet ou por dia? 
Entrevistado C – Depende das alturas. Se tivermos muitos testes raramente vejo Internet. Só esta semana, 
ontem e que fui, mais nada. 
Entrevistado A – Depende. 
É válido para todas. Mas conseguem fazer uma estimativa? Por exemplo esta semana que passou hoje já é 
sexta, não é? 
Entrevistado B – Mas o quê as horas por semana? 
Sim ou por dia. Assim uma ideia geral 
Entrevistado B – Sei lá 
Entrevistado A – Estive lá ontem pela primeira vez esta semana uma hora e meia. 
Entrevistado C – A gente está mais ou menos isso. 
Entrevistado B – Aliás eu ontem estive um bocado, mas foi só mesmo um bocado para fazer um trabalho de 
Biologia 
Então vocês usam a Internet quando têm muito que fazer na escola praticamente é só para fazer trabalhos, 
não..? 
Entrevistado A, B – Sim. 
Não usam para se divertirem? 
Não há tempo para isso. Portanto estão numa fase mais complicada, não é? Ok. E relativamente aos vídeo 
jogos? Vocês jogam vídeo jogos? 
Entrevistado B – Sim 
Entrevistado C – Às vezes. 
Entrevistado A – De vez em quando 
Então e o que é que vos faz escolher um jogo em detrimento do outro? Porquê que escolhem determinado 
jogo? Quais são as características que vos fazem assim dizer isto é que é fixe, é bom para jogar? 
(silêncio) 
Há alguns que vocês não jogam, não é? 
Entrevistado B – Sim. 
Entrevistado A – Os de violência, não. 
Entrevistado C – Não, não puxa muito.  
Entrevistado B – Mas se for aqueles tipo o SIMS e assim já se joga. 
Vocês jogam muito o SIMS, é? 
(risos) 
Entrevistado A, B, C, D – É. Sim 
Então expliquem-me lá o SIMS porque eu percebi mais ou menos como aquilo funcionava, mas  é como, é uma 
simulação de vidas é? 
Entrevistado A – Aquilo é assim, a professora tem um bairro e tem casinhas e pode criar as suas famílias mete 
as famílias nas casinhas e depois tem uma vida normal. Eles vão crescendo, ficando cada vez mais velhos vão 
para a escola, para universidade. É como se fosse a realidade 
Entrevistado B – Só que nós é que andamos a controlá-los 
Entrevistado C – Exactamente 
Entrevistado D –  E conseguimos as casas. 
Entrevistado A – E faz a história da vida deles. O que é que lhes acontece, é engraçado. 
E porquê que vocês escolhem esse jogo? Porque é muito famoso entre as meninas. 
Entrevistado D – Primeiro é diferente. 
Entrevistado A – Há rapazes que jogam também, acho eu. 
No inquérito são mais as raparigas. 
Entrevistado A – Mas há alguns. 
Entrevistado D – Eu conheço um porque ele gosta de matar as pessoas 
Gostas de dominar ali assim o território, é? 
Entrevistado D – Pô-los na piscina e tirar as escadas para eles morrerem. 
É? 
Entrevistado B – Uma vez eu fiz um personagem que ela estava a nadar já estava a ficar sem energia e a 
piscina era tão grande que ela não teve tempo para chegar e coitada morreu. Fiquei com pena.  
Entrevistado A – E às vezes as casas tem um incêndio do fogão e assim 
Entrevistado D – E as pessoas morrem. 



 
Vocês estão divertidas. Mataram a família toda e prontos. 
Entrevistado B – E depois ficam malucos e coisas assim 
Vocês também têm que criar actividades de lazer para eles e isso e emprego ou é só a casa? 
Entrevistado A – Assim também há. 
 Entrevistado C – Assim passatempos… dançam e isso. 
Entrevistado D – Quando são adolescentes têm que andar na escola e depois tem que arranjar um emprego 
Entrevistado A – E podem ir para a universidade.  
Entrevistado B – Exacto e depois há várias explorações 
Entrevistado A – Nós por acaso sabemos um truque para fazer dinheiro sem trabalhar muito. 
Entrevistado B – Exacto 
Entrevistado A – Mas se não soubesse tinha mesmo que ter um emprego para ganhar dinheiro para ter coisas 
senão… 
Entrevistado B – Senão não come 
Entrevistado A – Mas era uma seca assim 
E depois … 
Há também um orçamento. Eles têm de ter dinheiro para viver, é isso? 
Entrevistado C – Exacto 
Entrevistado A – Exactamente 
Entrevistado C – Pagam contas mesmo e… 
Entrevistado D – Pagam a renda 
Entrevistado A – É a renda e isso. 
A sério? 
Entrevistado D – E comprar comida… 
Entrevistado A – Comprar comida e mesmo a mobília da casa e tudo faz.  
Entrevistado D –  E depois se estragarem alguma coisa têm que chamar um reparador ou então … 
Entrevistado A – Se entupirem uma sanita… arranjam mas demoram horas. 
(risos) 
Ok. E já pensaram porquê que gostam desse jogo? 
Entrevistado A – Eu gosto desse jogo. Aquilo é divertido. É mais ou menos como a realidade. E porque é um 
jogo que não é cansativo. Uma pessoa consegue estar a jogar aquilo durante muito tempo sem se cansar. 
Entrevistado B – Não tem que se ultrapassar níveis 
Entrevistado A, C – Exactamente 
Entrevistado B – Não tem um fim 
Entrevistado D – O objectivo somos nós que criamos 
Entrevistado A – Exacto 
Entrevistado B – Por exemplo a família, se depois tiver filhos e isso aquela família nunca vai ter fim. E vai ter 
diferentes caminhos. 
Entrevistado D – E depois é muitas opções. 
Entrevistado C – As vidas deles fazer aquilo de uma maneira diferente não se torna cansativo. 
Entrevistado A – Nós é que fazemos o jogo. Não temos … 
Vocês é que tomam decisões, não é? Vocês é que constroem de acordo com a s vossas regras e isso e gostam 
dessa sensação de poder, é isso? 
Entrevistado A – Exactamente 
Entrevistado B – Exacto 
De conseguir dominar ali a família? 
(risos) 
Será que é? É mais por divertimento ou por sentir que acham que dominam, controlam um bocado a situação? 
Entrevistado D – Acho que é um bocado dos dois. 
Porque ali a I disse que não tinha que passar níveis, não é aquela ansiedade de ter que pontuar… ali assim não 
são controladas por ninguém, não é? 
Entrevistado C – Nisso é o meu irmão. O meu irmão a jogar os jogos são todos de passar níveis. Ele quando não 
consegue fica todo irritado e não sei quê 
Entrevistado A – Fica mesmo muito 
Fica stressado. 
Entrevistado C – A nós é um jogo diferente não há níveis faz-se como quiser. 
É mais na calma. 



 
Entrevistado A – É 
Ok. Exceptuando aquela vez que se põe incêndio á casa, essa aí gostei. O incêndio na casa e morre toda a 
gente. 
Entrevistado C – E há alarmes para incêndios também 
(risos) 
Entrevistado A –  E chama os bombeiros 
Entrevistado B – Quando vem os ladrões é que é giro. Vêm com um saco às costas e depois ele lá começa a 
gritar 
Esses jogos, quando vocês começam a jogar, quantas horas é que vocês acham que despendem? 
Sei lá. 
Muitas horas 
Entrevistado B – Quando se começa a jogar as horas passam num instante. Uma pessoa olha para o relógio e ui 
já passou não sei quanto tempo. E só dá para jogar quando não temos coisas para fazer. Fins-de-semana que 
não temos testes e isso para relaxar um bocado. 
Quando começam a jogar aquilo ficam lá umas horitas, não? 
Entrevistado A,B, C,D –  Ah sim, sim, bastantes 
Ok. Acham que esses jogos têm alguns aspectos negativos ou os jogos no geral,  pronto o vosso é um exemplo 
não é? Mas vocês ouvem falar os vossos colegas que jogam e isso. Acham que há aspectos negativos nos vídeo 
jogos? 
Entrevistado B, A – Alguns. 
E quais é que são? 
Entrevistado B – Também depende dos vídeo jogos, mas..?  
Entrevistado C – E das pessoas que os jogam. 
Entrevistado A – E de luta e de guerra incitam um bocadinho á violência. 
Entrevistado D – Depende 
Entrevistado A – Também depende das pessoas gostar de jogar. Às vezes gostamos de jogar aquilo, tem piada 
estar ali a matá-los todos. Mas depois tem outra diversão. 
Mas acham que é só esses assim a violência dos jogos é que vocês consideram o aspecto negativo, não há mais 
nenhum aspecto negativo que consigam ver nesse entretenimento? 
Entrevistado D – Acho que não 
I? 
Entrevistado B – Não sei. Só se … também depende muito das pessoas que estão a jogar. Se o jogo mesmo que 
não seja violento e se tornar um vicio, isso ai já é mau. 
E o que é para ti um vicio? Quando é que um jogo se torna um vício? 
Entrevistado B – Quando começar a jogar e ficar horas e horas a fio a jogar e não fazer mais nada na vida 
mesmo. 
Entrevistado D – Quando não consegue deixar…  
Entrevistado A – Nunca querer parar 
Entrevistado C – Excato. 
E vocês acham que o jogo que vocês jogam tem alguns aspectos negativos? Tirando a ideia dos incêndios… 
(risos) 
Entrevistado A – Então há coisas que acontecem então eles estão lá a cozinhar e têm lá a comida e aquilo 
começa a arder, pode acontecer. 
Então mas não és uma boa dona de casa.  
Entrevistado A – Não é real 
Não tomas conta do… 
Entrevistado D – Hás vezes têm lá a comida no forno e toca o telefone e eles vão atender e deixam lá a 
comida… 
Mas no jogo que jogam não vêm nenhum aspecto negativo? 
Entrevistado D – Só mesmo se se tornar um vicio. 
Entrevistado A – um vicio… de resto. 
Ok. E a televisão? Acham que a televisão tem algum aspecto negativo? O ver televisão tem aspectos negativos 
ou é tudo aspectos positivos? 
Entrevistado D – Os “Morangos com Açúcar” é muito negativo. 
O quê? 
Entrevistado D – Os “Morangos com Açúcar” 



 
Ver os “Morangos com Açúcar”?  
Entrevistado B – Também acho 
Mas porquê que acham? Por acaso nunca tinha ouvido falar. 
Entrevistado D – Porque eles tratam problemas como a droga e esses problemas da adolescência e em vez de 
alertarem 
Entrevistado A – Incentivam ainda mais 
Entrevistado D – Exacto 
Entrevistado B – Se calhar o objectivo deles é dizer que aquilo é mau mas na maneira como eles pegam e 
falam do assunto parece que aquilo é muito fixe e que… 
Entrevistado D – Pois. A minha irmã tem dez anos e ela uma vez chegou á minha beira e: “Tu estás com os 
olhos vermelhos, andaste a fumar ganzas”. E eu fiquei assim a olhar para ela e disse: “Estás a gozar”. E é tudo 
por causa dos Morangos. Ela vê isso e depois acha que isso é uma coisa muito normal. 
Entrevistado A – Ainda noutro dia estava a ver um episódio. Não tinha nada para fazer e eram duas 
rapariguinhas a escrever nas paredes da escola muito contentes a achar que aquilo era tudo muito bem. Agora 
chegamos aqui temos onde escrever. Isto agora está muito melhor. São coisas assim, que eles incentivam. 
Mas para além dessa série em especial, no geral alguma coisa negativa no ver televisão? 
Entrevistado A – Depende do que se vê na televisão. 
Depende do que se vê, não é? 
Entrevistado B – Exacto.  
Mas tirando assim casos específicos, acham que não tem assim nada de negativo? 
Entrevistado B – Acho que não. 
Entrevistado C – Da mesma maneira que há séries que têm aspectos negativos, há outras que se calhar 
também nos ajudam a compreender umas coisas. 
Por exemplo as séries americanas que vocês mais vêm é o CSI, o Dr House, Grey’s Anatomy, Prison Break, 
Heroes, Lost , Bones, Simpsons, Without a Trace, OC, ER, Family Guy, American Dad, etc. Portanto uma série 
de séries americanas que vocês referem como sendo vistas. 
Entrevistado A, B– Humm 
Vocês já pensaram porque é que vêm estas séries? Porque é que são tão atractivas para vocês? 
Porquê as séries americanas e não outras, e não as portuguesas? 
Porquê estas séries americanas. Ou isso, ou isso. Podem pegar no tema como quiserem. Porquê? Porquê que 
vêm as séries americanas? 
Entrevistado A – Por exemplo… se pegarmos no exemplo do Dr House é uma série muito interessante e é uma 
série de cultura, que aprendemos coisas a ver aquilo e ao mesmo tempo é muito divertido. Eu gosto muito de 
ver isso. 
Entrevistado C – Exacto.  
Entrevistado D – Eu também 
Entrevistado B – O Dr House é uma personagem diferente, é um médico arrogante e isso.. 
Entrevistado C – Exacto. 
Entrevistado B – E torna a série ainda mais interessante 
Entrevistado C – Interessante. 
Entrevistado A – Os americanos fazem séries originais e interessantes 
Então vocês comparam isso com as portuguesas, é? 
Entrevistado C – As portuguesas não são interessantes 
Entrevistado D – As portuguesas não têm qualidade nenhuma. 
Entrevistado C –  Não têm originalidade, não são capazes… 
Entrevistado A – Não puxa muito. 
Entrevistado B – É sempre a mesma coisa. 
Entrevistado C – É. São muito repetitivas 
Vocês conseguem identificar aspectos da cultura norte americana nestas séries? 
Entrevistado B – Nos Simpsons, sim. 
Que tipo? 
Entrevistado B – Eles fazem assim da cultura americana às vezes piada e isso. Criticam de uma forma indirecta 
fazendo assim ridículo. 
Sim. E que situações é que tu te lembras que eles ridicularizam, que faz parte da cultura americana? 
Entrevistado B – Tudo 
Tudo? Não se lembram assim nada de especial, nos Simpsons ou no Family Guy. 



 
Entrevistado B – Exacto. Family Guy também é. 
Entrevistado C – Também é. 
E nas outras não conseguem identificar nada que seja americano? Porque disse séries americanas 
identificaram logo como sendo verdade, não é? O que é que as torna assim americanas, não é? Porque é que 
nós dizemos pronto aquela é uma série americana e não é uma série portuguesa? Porque agora também 
temos portugueses a fazer filmes e a falar inglês não é? 
Entrevistado A – É diferente. 
Não é por ai. Não conseguem identificar nada da cultura americana nessas séries? Nunca pensaram nisso. Vêm 
as coisas assim… não há ideias… 
Entrevistado A – Nem por isso. 
Entrevistado B, C, D – Não. 
Não? Por exemplo em relação ao Dr House, que é a série que vocês pelos vistos mais gostam, disseram que 
era uma personagem interessante, etc e ele está encaixado num ambiente, não está? 
Entrevistado A, B, C, D – Humm 
É um ambiente de quê? É um hospital… 
Entrevistado A, B, C, D – Sim. Sim. 
E acham que aquele é um hospital português, por exemplo? 
Não. 
Não, é evidente. 
Entrevistado A – Não tem nada a ver 
Entrevistado B – Tem condições muito superiores às nossas 
Estão a ver a ideia, essas comparações que vocês estabelecem, estão já a ver um tipo de cultura diferente, não 
é? 
Entrevistado A, B, C, D – Sim. 
Entrevistado A – E mesmo o modo como eles tratam os pacientes, mesmo aquelas técnicas todas que eles têm 
de ver o que é que eles têm ir pelos sintomas e tudo, não é uma coisa que se veja muito. Pelo menos que seja 
muito comum. 
Que ideia é que vocês têm da América, já agora? Vocês queriam ir a Nova Iorque… 
Entrevistado B – Assim no geral? Sei lá.  
Entrevistado A – Deve ser espectacular. 
Define espectacular. 
Entrevistado A – Diferente. 
Entrevistado D – É um mundo à parte. 
Entrevistado A – Exactamente 
Entrevistado C – Exacto.  
Não, não há ideias OK eu agora vou fazer uma pergunta que não sei se vocês vão responder que é por exemplo 
o que vocês vêm nesse Dr House e noutras séries está a influenciar a vossa maneira de ser ou a vossa maneira 
de pensar, ou os projectos que têm para o futuro em termos de carreira e em termos de família? Por exemplo 
o SIMS, que é o jogo que vocês mais jogam, não é, que é construir uma família, acham que aquilo vos 
influencia sobre os vossos sonhos relativamente á constituição de uma família aos projectos de uma carreira? 
Entrevistado B – Influenciar, não. Acho que por exemplo nós já fazemos uma família e isso. Podemos assim 
criar uma família perfeita que gostávamos de ter. 
Entrevistado C – É isso 
Se calhar influenciar é uma ideia demasiado forte, não é? Mas é a ideia de que vocês se calhar sonhariam ter 
uma família como aquela ou sonhariam ter uma carreira como aquela pessoa da série ou sonhariam ter uma 
casa ou sonhariam ter, acham que…? 
Entrevistado AC– Podem-nos fazer sonhar isso, não é? Em algumas séries se calhar gostávamos de no futuro 
ter ou ser assim no futuro 
E acham que isso está a fazer com que vocês lutem por essas coisas? 
EntrevistadoCA – Por vezes pode fazer. Se uma pessoa gostar mesmo de a série pode incentivar a tentar, a 
lutar para conseguir. 
Qual é a vossa perspectiva de uma família ideal já agora? Porque a América não é conhecida por ter uma 
família ideal igual à nossa. A nossa tem muito mais… 
(risos) 
Entrevistado A – Eu por acaso acho que eles devem ser um bocado assim todos divorciados. Porque dá um 
programa na MTV, por exemplo é um que é o Parental Control e às vezes aparece os filhos com os pais e é 



 
uma vez é uma mãe que já tem outro marido, depois aparece a mãe que já está divorciada e depois muitas 
vezes é mães divorciadas… 
Entrevistado C – E pais normalmente. 
Portanto notam essa ideia de que há muita diversidade 
Entrevistado D – E muitas séries se calhar o objectivo é mesmo esse, é pôr uma família pouco comuns 
Entrevistado A – Mas também há algumas que há a família 
Entrevistado C –  Mas mesmo nas séries vemos isso. Normalmente é sempre assim alguma coisa o pai 
divorciado que se casou com outra mulher e já tinha filhos. Normalmente é assim são umas famílias um 
bocado confusas.  
Entrevistado B – Mães solteiras também. 
Entrevistado C – É mães solteiras 
E acham que isso faz com que vocês tenham uma ideia de família diferente da vossa. Aceitam mais facilmente 
por exemplo o divórcio… Será que isso influencia um pouco os valores que vocês têm de família? 
(silêncio) 
Entrevistado D – Eu acho que sim. Nas séries nos estamos habituados a ver pessoas divorciadas e isso. 
E mesmo relacionamentos entre homossexuais e pessoas do mesmo sexo. Acham que ficam com ideias mais 
abertas relativamente ao aceitar as diferenças ou nem por isso? 
Entrevistado D – Eu acho que  
Entrevistado A – Também por exemplo há muitos filmes… muitos quer dizer não há muitos mas há alguns de 
homossexuais e que tentam também um bocado mostrar às pessoas o lado bom que acho que não têm mas … 
VIce por exemplo vai ser um novo filme acho que é sobre isso e  MILK,  a defender a homossexualidade ou seja 
a pessoa vai ver aquilo e vai ver no fundo o que sentem… 
Entrevistado B – O que é ser homossexual. 
Entrevistado A – Exactamente. O que pode não corresponder à realidade porque aquilo é só um filme.  
Entrevistado B – Tentam sensibilizar as pessoas 
Entrevistado A – Eles só puseram as partes que eles quiseram. 
Entrevistado B – Exacto 
Mas acham que sentem… lá está a levar a que as pessoas mudem a maneira de pensar relativamente a 
determinados assuntos? 
Entrevistado A – Acho que sim. Se for assim um filme muito dramático ou assim a pessoa acaba por ficar com 
pena e até começa a pensar de maneira diferente, mas também depende das pessoas. 
Entrevistado B – Por exemplo aquele filme do Al Gore que nós vimos também pode ajudar um bocado uma 
pessoa a mudar o seu comportamento, eu acho. 
O Al Gore tem uma versão diferente 
Entrevistado B – Pois não é só estar ali a falar vai acontecer isto e isto ele mostra mesmo que aquilo vai 
acontecer 
Entrevistado A – As pessoas até ficam assustadas com aquilo 
Entrevistado B – Exacto, porque ele mostra aquela  
Mas depois há uma outra versão, um outro grupo de cientistas acha que são ciclos normais da Terra e que não 
há razão para este alarme todo não é? Lá está um filme daqueles provavelmente vai influenciar as pessoas. 
Entrevistado C – Ele apresenta as suas ideias de uma maneira que é capaz de cativar as pessoas. Ele consegue 
transmitir a mensagem muito bem e metê-la na nossa cabeça, nós estamos a pensar mesmo sobre aquele 
assunto. Ele se calhar tem razão, devemos mudar. 
E acham que as séries americanas têm esse poder, de serem tão bem feitas que parecem realidade? 
Entrevistado A, B, C, D – Sim. Humm 
Entrevistado C – Exacto. Retrata muito bem a realidade e nós prontos acabamos por nos acreditar. 
Ok. A televisão é vista por vocês assim durante muitas horas? Todos os dias vêm televisão por exemplo? 
Entrevistado D – Não. 
Entrevistado C – É complicado. Nunca é todos os dias. 
Entrevistado D – Por acaso televisão não vejo muito. 
Assim ao jantar e isso vê-se o telejornal 
Entrevistado B – Sim 
Entrevistado A – Exacto. Mas é pouco tempo. 
No outro dia estive a ver e a Anatomia de Grey no 2ºcanal eram quê 10 e meia da noite, aquilo acabou às 11 e 
meia. Vocês costumam ver? 
Entrevistado A – A estreia do Dr House na TVI começou depois da meia-noite e meia. 



 
E vocês ficam a ver? 
Entrevistado B – Mas na FOX já começa às nove e meia. 
Entrevistado C – E é onde se vez mais. Porque se fossemos esperar pela TVI… 
Entrevistado A – Eu queria muito ver mas é muito tarde. Mas deitar-me à uma e meia ou depois da uma e 
meia… 
Eu fiquei assim um bocado assustada. Como é que é possível, não é? 
Entrevistado C – Eles deviam optar pelas séries em horários mais adequados, mais cedo porque eles dão 
muitas telenovelas.  
Entrevistado A – E dão sono ainda por cima. 
Entrevistado B – Porque se for a uma sexta ou a um sábado que não tempos de acordar cedo 
Entrevistado C – Mas dão durante a semana e muito tarde. 
Entrevistado B – Por exemplo o que eu acho que também fazem muito é pôr exemplo um programa a estrear a 
um domingo à noite tarde. Eu a RTP2… 
E na segunda-feira lá estamos nós cheias de sono, não é? Mas vocês socorrem-se mais do AXN e da FOX? 
Entrevistado C – Pois porque lá as séries… 
Entrevistado A – E na MTV, também passa umas séries. 
Entrevistado B – Agora até começou uma que é o Skins… 
A nível dos canais portugueses não estão ali até às tantas? 
Entrevistado A – O Skins? Ainda não vi nenhum. 
Qual? 
Entrevistado B – É uma série que agora começou na MTV que é o Skins que aquilo por acaso só vi um bocado 
que aquilo está tarde. Aquilo começou às 10 e meia só que apanhei um bocado e depois fui dormir, aquilo é 
um grupo de adolescentes, aquilo mostra mesmo aquele grupo de adolescentes, acho que é de Inglaterra se 
não me engano, e aquilo é mesmo vão comprar erva para depois ir para uma festa, prontos enfim com 
meninas. É esse tipo de vida. 
Entrevistado D – É assim desse género. 
Está bem. Ok. Prontos meus amores, obrigadíssima … 
 

 

APPENDIX 15 

Debate transcript  
 (…) 

 Chairwoman - Good morning audience. The motion is: This House believes that Internet should not be 
allowed to teenagers under twelve years old. This team (on the left side) is for the motion and this team (on 
the right side) is against the motion. And now we are going to start with the debate, Teresa you may speak. 
1st Speaker of 1st Prop: Good morning everyone. So the motion is: teenagers under twelve shouldn’t be 
allowed to use the Internet. As you know Internet is responsible for many serious problems in our society and 
teenagers under twelve don’t have responsibility in using the Internet in a very intelligent way. The first thing 
as I said, is the lack of responsibility, twelve years old, no one has responsibility to get through the Internet and 
research in a safe way. And if it is true that our parents work as much as they do now especially because of the 
economical crises our parents are worried about unemployment and our parents work very hard, and work 
many hours and they don’t have time to watch their kids. So, you know they have the Internet but they don’t 
know what their kids are looking for in the Internet. So, why letting them, teenagers, people under twelve who 
are just growing up, who have no idea how this world works – why should they be allowed to be on the 
Internet? 
Point of information - … 
1st Speaker of 1st Prop: So, don’t you think they are a bit too young to do that? There’s something you should 
know, at the age of twelve no one is responsible, no one. You are here at school, you are in a new year, you 
are trying to find new staff and Internet is not a safe place. There’s so much wrong information in the Internet, 
so much. It’s incredible. Kids lose themselves on the Internet. So, why should we allow them to lose 
themselves with that information that is sometimes wrong and you know they just lose themselves? How 
many kids were kidnapped because of the Internet? How many people have kids at the age of twelve or under 
twelve (years old) that have been raped? So you think it is wise? It is wise for us to let them and use the 
Internet as they want? 



 
Point of information – How many kids have been kidnapped without the use of information? 
1st Speaker of 1st Prop: Many kids have been without and with the information. But it’s worse when they have 
the wrong information because they gone be lead into something worse. The Internet is not a safe place. It’s 
just talk. No one on their right mind is gone …use the Internet safely. Even up twelve years old people don’t 
use it safely. Under twelve, do you think? They are naïve. They are naïve. They are trying to find the world; 
they are still playing with their toys. Ok. The Internet is so big, is so full of information it’s something they still 
don’t know, you know about sexuality, alcohol and stuff. They don’t need that. And the Internet uses to lead 
these kids to something bad. It just do. Do you think it is wise to do that? Thank you. 
Chairwoman - 1st Speaker of 1st Opp. Tiago you may speak. 
 1st Speaker of 1st Opp : Good morning fellow audience, fellow debaters and mates. Now my team and I are 
absolutely against, I believe most of the audience is. Internet should be allowed to teenagers under twelve. I 
heard a lot of the arguments of the other side saying that kids will lose themselves in the Internet because 
they are naïve they still don’t know the world is. They live in the world. They get those influence. If it’s not 
from the Internet, it will be from friends, it will be from parents – there are bad parents out there – maybe the 
Internet will solve that problem. And then there are good parents that care for their kids and there are parents 
that will, I mean will prevent from those kids seeing bad things from the Internet. There are programmes 
existing from containing  such bad information from appearing on the browsers. There are sites, specifically 
stated for under twelve, so that they learn in a safe environment. Alcohol, sex, pornography, what’s the bad 
thing? They will discover most of that things. I believe that most here only knew about these things before you 
were even twelve.  
Point of information – If you have a friend that is doing these things in the Internet, do you think friends will 
do that? 
1st Speaker of 1st Opp : Sure, they are friends. They are also twelve. They are naïve. You have your body. Sure. 
You have full access to your body, there are bad things in it. Should we contain … Should we not be allowed to 
have access to your body? Should we not be allowed to  pubercarians ? No. I say no. No. Internet is bad or is 
good depending on the good or bad use of it. If we teach young ones from using such bad things, putting them 
in the right way, they will learn to use that technology, which is the Internet and it is a very useful technology 
may I add, when they will be grown ups they will master that technology in a very good way. Sure there are 
bad apples. Everyone has it, everyone will have it. (I believe I made a grammar mistake, I’m sorry) I don’t 
believe that Prop has any arguments allowed since you mentioned it is naïve. Children are naïve, we are naïve. 
Not allowing that to be naïve and learning from themselves is a very bad mistake even worse from those they 
make. Thank you.  
2nd Speaker of 1st Prop : … 
Point of information: I believe there are magazines which they secretly read. 
2nd Speaker of 1st Prop : Shame on you. Alcohol, kidnapping … Well, if we are the parents, if we are good 
friends we should not allow our kids, our friends, to see websites, dangerous websites that they are not 
supposed to see. So, I beg you to accept this motion. Thank you.  
Thank you very much Catarina. And now the 2nd Opp. Joana you may speak. 
2nd Speaker of 1st Opp : Good afternoon to you all. Well the first thing I want to to say is that Internet is 
nothing but a tool. It alone is not evil or good: The use we make of it can be good or bad. The thing is there are 
systems that we can use to deny the access to bad sites to kids under twelve. There are systems that do that. 
So they don’t have to see those sites. We can make them use the Internet in a safe way because Internet is a 
good thing: How many kids of twelve years old don’t use the Internet to make their homework? To research for 
some paper work they will have at school? Internet has good information is not everything bad. So we can help 
them to use the information in a safe way and it doesn’t mean ( just a minute) have  a worse life because  of 
the Internet. Yes. 
Point of information:There is something called books. What about that? So there is Internet, and there are 
books. What are books for? Dust? Just dust? 
2nd Speaker of 1st Opp : Books are a very important thing but Internet is a much faster way of getting that 
information. Yes we use books and twelve year old kids use books, too, to research. But don’t tell me that they 
only search in books. Books that they don’t understand or they don’t know. They need the Internet. And (wait 
a minute, please) there’s another thing, too. There are bad things in books.  Books aren’t all that good, too. 
Books are just like the Internet, are to gather information and not all the information is good. Not in books, not 
in Internet, not on TV, not anywhere. So, if we let our twelve year old kids use books we can also them use the 
Internet. Yes. 



 
Point of information: And what about the wrong information that are in the Internet: Don’t you think is better 
for a kid with twelve years old to go home to do his homework with books? To leran how to get information 
with books? Or only to put the password on the Google and see the information? And what about the wrong 
information that are in websites? Think about it.   
2nd Speaker of 1st Opp : Okay. I’ll tell one thing now. Our world is made of new technologies, is made of 
Internet. The whole world is connected by Internet. It’s a reality of today. They have to learn how to use the 
Internet. If we let them reach fifteen years old without knowing how to use the Internet: they can search now 
the books they want and may find some wrong information or some right information but they will not know 
how to work with the Internet. And working with the Internet today is very important. Thank you. 
Chairwoman - Thank you Joana. And now we’re going to listen to Bernardo. 
 1st Speaker of 2nd Prop : Thank you. I’d like to say that according to Joana the world is full of technology and 
Internet is a big technology and if kids have access to it they can use it. But the world is also full of cars and you 
don’t see kids driving them, do you? And you talked about programmes and that forbid kids to g to some 
websites. Most kids know more about how to use a computer then their own parents. They can alter it if they 
will. And get information? I, even I go to … sometimes I have to do a work and I go to the Internet and I copy, 
paste. So, it is like that. And sometimes they get home, they go to the computer and they are in front of the 
computer hours… 
Point of information: If they know such things, they are not so naïve, are they? They may already know a lot of 
things about the world. 
1st Speaker of 2nd Prop : Just because you know it doesn’t mean you understand it, does it? 
Audience: (Hear, hear) 
1st Speaker of 2nd Prop : And sometimes they get home, they stay hours in front of the computer, that’s not 
good for their eyes and they don’t develop their mental capacity. They just read, read, copy and … don not do 
a thing. And books? Books …I don’t think I ever saw something wrong in a book. And thing is going to 
Wikipedia that’s made by people that go there and put the information. It could be wrong, it could be right. A 
total different thing is going to a book that’s written by experts. 
Point of information: Don’t you think that you are denying progress that is a reality in today’s world? 
1st Speaker of 2nd Prop : I’m not saying that Internet should be forbidden. I’m just saying that under twelve … 
you have not saying it should be forbidden for everyone. Just because it’s forbidden for people under twelve it 
doesn’t mean it is not going to develop. Ok. It´s everything. 
Chairwoman - Carlos. 
1st Speaker of 2nd Opp : Good morning fellow audience and fellow debaters. Like my colleagues were saying 
Internet is nothing but a tool. And like any tool Internet can be used in a good or in a bad way. It only depends 
on the way you use it and if children are educated earlier on how to use Internet in a proper way there will not 
be any problem in their future in working with the Internet. If they get used to work with Internet under they 
are twelve, they will have a proper education in what concerns Internet so they can make a proper use of it. 
Because you are denying progress if you don’t allow children to work with something that is vital in today’s 
world; because Internet basically rules this society. If you are denying progress, you are not allowing kids to 
use something that is so important in their lives because you really need Internet today. It’s a fact and you 
can’t deny that. And you were only talking about the bad use that you can make through the Internet. What 
about the good ones? What about the benefits that Internet has on today’s society? You are denying that but 
it is a fact and you have to admit that there are more benefits than consequences of the use of Internet 
because Internet can be used in many good ways and if you educate your kids on how to make a good use of it 
you won’t have any problems on pornography, on kidnapping. If you get the kids used to work with that tool, 
they will know on how to work with that and they will not use it in pornography and anything else. And they 
will use it in something that is important to them, which are researches. There are many things that kids can 
do with Internet that are not bad things and they should educated in order to do that things and not to see 
pornography and those things you were talking about because Internet is a reality in today’s world and you 
can’t deny that. Internet is so important. You can’t live without Internet. So, that’s why I think that kids should 
be prepared, should be allowed to see the Internet of course with some proper limits because parents should 
be always controlling what kids see or what their kids don’t see and if get used to work with Internet I think we 
will have a nice society that can make proper use of things. Yes. 
Point of information: This is just an example but we can actually use it in a way. Kids are taught to have safe 
sex, for example. They are taught, still they make sex. So if they are taught to use Internet well they can also 
do sex, that happens all the time. 



 
1st Speaker of 2nd Opp : I cannot understand your point. You are comparing sex with the Internet. I think … if 
you want to reformule (reformulate) your question…. 
Point of information: I thought it was like an easy thing but I can make my point. If parents and teachers and 
everyone in this world teach children to have safe sex –  right? Everyone knows that – still knowing how to 
have safe sex they still are making sex. We are trying to compare it. If you actually teach your children how to 
use the Internet you can also make them make mistakes, they can also do stupid things. 
1st Speaker of 2nd Opp : For God´s sake, you are comparing Internet to sex! You don’t learn on how to do sex 
under twelve years old. I think you not making a proper comparison. (protected time) So I will rest my case 
here and I will ask you really to think on how our society will be if we deny the use of Internet to these kids 
that will be our next generation, that will rule our world in a few years from now and I really think they should 
get used to work with this useful tool Now I rest my case here. Thank you.  
Chairwoman - Thank you Carlos. João you may speak. 
2nd Speaker of 2nd Prop :  Good morning everyone. I would like to state to begin with that the Internet is not 
more than the creation of our free information society. And this resumes a lot to whatever you want to see, 
you can see it. And that is something that we are all accustomed to, we all like to and we won’t give it up for 
anything. And I agree with that. But to say like my fellow debaters from the other team that it is right for the 
parents to be always watching what their kids see and not right for the government to impose something that 
just protects the kids from accidents like kidnapping – let’s call it accidents – like kidnapping, raping … Just a 
few weeks ago or a few months ago there’s been a gossip in England about a girl, a thirteen years old girl , that 
met her two boyfriends of eleven she had sex with them and now she has a child in her arms of which she 
doesn’t know who of the guys is the father. Do you think that this is responsible for a democratic society to 
look at examples from the common day life and to look at this and say: “It’s just a nice little kid.”? Let’s think 
again. Well if Internet is a tool, a shot gun is also a tool, isn’t it? It can be used for right or for wrong. So just 
last year a guy broke into a university and he killed God knows how many people with two hand guns and he 
was using a tool. And what kind of tool is this Internet for kids that don’t even know write properly? For God’s 
sake it’s just simply irresponsible to let these young kids into a world that …they are just trying to know it and 
knowing it through the Internet is not a bad way of knowing it but it is a much too exposed way for these 
young kids to experience. Imagine this: sometimes you think it is annoying for you to be on Google and just a 
sexy all hot girl pops into your screen publicity. For those kids it should be shocking because they are just 
learning about it but now this you think it´s common. And it’s common to everyone’s lives and this is what we 
most fight, we deny things because they are common, we deny bad things because they are common. If you 
look at the Internet, you´ll see violence everywhere. Violence, sex, drugs and all the video games on Internet, 
they are just sex, drugs, raping, kidnapping, killing teachers, smuggling teachers, smuggling drugs, stealing 
money… There’s just violence. There are just things you shouldn’t be able to do on the real world. But that 
these kids are so accustomed to that they actually do it on the real world. And you think oh this is impossible. 
This can’t be. This is possible and this happens every day in our society. And just to use this legislation to 
legislate that these kids beneath the age of twelve cannot access to this kind of let’s say experience, is 
responsible, is believable, and it is what we must do if we want to raise a proper civilization of intelligent, 
rational people that that don’t succumb to everything they see, that don’t succumb to this thing that pops into 
their head and we’ll say “I’m gone do it” and don’t just think about the consequences. That’s what we must 
fight. And that’s what we think this motion is. So, on my colleagues’ behalf and mine I think this should be 
accepted and I rest my case.  
Chairwoman - Thank you João. And now the last speaker. Emmanuel you may speak. 
2st Speaker of 2nd Prop: Good morning. First of all I think it is absolutely silly to tell that everyone under twelve 
has no responsibility. And if you tell that of children of today I wonder what kind of parent will you be in the 
future. And then you truly knew of that case of pregnancy of that girl of twelve years old. You actually knew 
that accessing to the Internet or you heard on television but you forget that television had access to that by 
the Internet. And as my colleague has said you are denying the progress. If you do that why do you still give 
cell phones to children under twelve? Why does every child on the third grade has a cell phone if they cannot 
access to the Internet?  I wonder why that still happens today. Well I have nothing to say ….      
Chairwoman - Well, it´s the end of our debate. Thank you, audience. Thank you, debaters.  
 (…) 
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