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Hoje, “a idade para aprender são todas", e o lugar pode ser qualquer um - uma fábrica, um hotel, 

uma empresa, um hospital -, os grandes e os pequenos meios ou a Internet. Estamos passando de 

uma sociedade com sistema educativo a uma sociedade educativa, ou seja, cuja rede educativa 

atravessa tudo: o trabalho e o ócio, o escritório e o lar, a saúde e a velhice.  

                                                                              

(MARTÍN-BARBERO, J. 2014, p. 10) 
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RESUMO 

A relação das crianças com as novas tecnologias amplia o debate entre os riscos, as 

oportunidades e os limites de usos dos sites de redes sociais digitais.  

Esta pesquisa analisou a interação entre as crianças de São Paulo, SP, Brasil, e os usos e as 

apropriações que fazem do site de rede social Instagram, um aplicativo de fotografias que 

apresenta uma oportunidade para que as crianças se expressem e interajam por meio de 

imagens, ampliando o grau de visibilidade e engajamento midiático nas sociedades 

contemporâneas. No plano teórico, o trabalho buscou reconhecer a criança que, embora seja 

influenciada pelo comportamento adulto, tem a capacidade de produzir suas próprias 

mensagens e construir seus significados dentro de seu contexto sociocultural. Pela observação 

não participativa de um corpus visual virtual e de uma pesquisa de campo, com abordagem 

etnográfica, a pesquisa buscou ouvir crianças, entre 6 e 12 anos, de classe social alta, 

estudantes de uma escola localizada na zona Sul de São Paulo e ainda investigar como 

compartilham o conteúdo relacionado à comunicação e ao consumo simbólico nesse universo 

digital.   

O objetivo principal da presente pesquisa é contribuir para o campo das pesquisas de recepção 

com crianças; e que as relações e as motivações expostas permitam que pesquisadores, 

educadores e interessados em geral conheçam, sob esses ângulos, o que fazem e pensam as 

crianças em suas redes sociais digitais de relacionamento.  

 

Palavras-chave: Comunicação e Consumo; Crianças; Infâncias; Instagram; Redes Sociais; 

Cultura Digital. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Children's relationships with new technologies widen the debate between the risks, 

opportunities and limits of use of digital social networking sites and the same in this scenario. 

This research analyzed the interaction of children of São Paulo, Brazil and the uses and 

appropriations of Instagram social networking site, a photo application that presents an 

opportunity for children to express themselves and interact through images, increasing the 

degree of visibility and media engagement in contemporary societies. Theoretically the study 

aimed to recognize the child, although it is influenced by adult behavior, has the ability to 

produce their own messages and build their meanings within their sociocultural context. 

Through non-participant observation of a virtual visual corpus and field research, along with 

ethnography method, the study sought to hear children, between 6 and 12 years old, of high 

social class, students from a school in the south of São Paulo and also investigate how share 

the content related to the communication and the symbolic consumption in the digital world. 

The main objective of this is to contribute to the field of audience study with children and  the 

relationships and motivations exposed, allow researchers, educators and interested in general, 

under these angles, what they do and think about in their social networks. 

 

Key words: Communication and consumption. Children. Instagram. Social Networks. Digital 

Culture.  
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M.P: "Lu porque você escolheu pesquisar o Instagram? O Instagram já era". 

(depoimento de uma criança de nove anos, entrevistada durante a pesquisa de campo) 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
 As relações entre crianças, comunicação e consumo têm sido abordadas amplamente 

nos debates atuais por acadêmicos, empresários e sociedade como um todo. O crescimento da 

indústria do entretenimento e a quantidade de produtos e marcas relacionados aos alimentos, 

produtos de higiene, calçados, brinquedos, vestuário e outros segmentos de produtos e 

serviços é notável. A qualidade da programação disponível na televisão aberta e canais pagos, 

a classificação indicativa de filmes, a proibição da propaganda infantil, na televisão ou na 

internet, a classificação indicativa de jogos, brinquedos e programas de televisão fazem parte 

dos diálogos e pesquisas relacionados à infância. 

 Embora o grande potencial de aprendizado na rede, o avanço do acesso às 

tecnologias digitais contribui para o aumento da preocupação da sociedade sobre a relação da 

comunicação e consumo e as crianças expostas a esse cenário, seja sobre tempo de exposição, 

publicidade infantil ou seus usos. 

 Muito se fala sobre os riscos e as oportunidades que as crianças conectadas em uma 

sociedade em redes se deparam, principalmente as questões que envolvem bullying virtual, ou 

ciberbullying, o risco de fazer amizades com pessoas estranhas ou tempo de exposição à 

internet. 

 Se por um lado existem avanços significativos no acesso à internet por diferentes 

classes sociais, desenvolvimento das novas tecnologias, aparelhos eletrônicos, jogos, sites e 

aplicativos segmentados e recomendados por faixa etária, assim como pesquisas são 

desenvolvidas nas áreas de saúde sobre o tempo adequado de uso e exposição às tecnologias, 

ainda prevalece no senso comum o risco e o medo ao isolamento das crianças em seus tablets, 

computadores e smartphones, principalmente quando se tratam da idade certa para ter acesso 

ou autorização ao uso dos chamados sites de redes sociais RECUERO (2009). 

 Em busca do compartilhamento de interesses comuns, as redes sociais de 

relacionamento já adquiriram relevância no dia a dia das crianças. Nesta dissertação o foco 

será o site de rede social Instagram, um aplicativo para smartphones e tablets, gratuito, 

caracterizado como uma rede social popular atualmente, sua característica principal é editar e 

compartilhar fotos . Com ele, é possível aplicar filtros em suas imagens e depois publicá-las 

em seu perfil, onde apenas sua rede social pode visualizá-las, curti-las e comentá-las e até 
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reproduzi-las em outro formato, alterando sua cor e sua forma, desde que seu perfil esteja 

configurado desta maneira. 

 Ainda nos dias atuais, é comum o discurso de que a criança é um sujeito desprovido 

de competências e que não é capaz de distinguir a diversidade de narrativas midiáticas e 

culturais. Explorar essa perspectiva é uma das tarefas a que se propõe a pesquisadora Maria 

Isabel Orofino (2012)
1
, segundo ela, a criança já é historicamente classificada como infante, 

que na raiz etimológica da palavra significa aquele que não fala. “A exclusão de um lugar de 

fala para a criança já se coloca na relação de alteridade a partir da própria linguagem verbal, 

como signo de diferença.” (Orofino, 2010; Orofino 2012). A decisão sobre a idade certa para 

ter acesso ou não ao uso do Instagram fica sob a responsabilidade dos pais da criança, 

acreditando-se no respeito à política de privacidade e supervisão e controle dos mesmos, 

entretanto vivemos em um tempo em que as crianças desocupam o lugar de receptor passivo e 

passam a usar e ter acesso aos sites de redes sociais, muitas vezes de forma não 

supervisionada. 

Essa pesquisa pretende apontar brevemente alguns riscos e oportunidades dos 

usos de sites de redes sociais (SRS), mas principalmente pretendemos focar e apresentar uma 

perspectiva sobre os usos e apropriações do aplicativo a partir do olhar e opinião da criança.  

Através dessa rede social digital, a criança nos possibilita a mergulhar em um conteúdo rico 

de imagens, de trocas e aprendizado e é inserida em um novo universo que os permite 

produzir conteúdo, dividir experiências e compartilhar informações dentro do contexto 

infantil.  

 Ao localizar a comunicação social como processo sócio histórico e de aportes 

teóricos que defendem a criança como um sujeito autor e produtor de conteúdo, que cria e 

produz significados a partir do seu cotidiano, do seu próprio universo e das mediações 

realizadas pela escola, pela família, pelos amigos e pela influência da mídia em geral, a 

questão problema que servirá de base para a realização desta pesquisa é: Como os usos e as 

apropriações das tecnologias digitais por crianças, a partir do aplicativo Instagram, 

permitem à sua inserção na sociedade em redes?  

 O objetivo principal é realizar um estudo de recepção sobre os usos e apropriações 

do aplicativo Instagram por crianças, inseridas no contexto de classe social alta, para 

                                                 

1
OROFINO, Maria Isabel. Representações da infância na novela das 6h: um debate sobre a programação 

cultural para a criança no âmbito da TV brasileira. In: XXXV Intercom, Fortaleza, CE, 2012. Disponível em: 

http://www.intercom.org.br/sis/2012/resumos/R7-2118-1.pdf>. Acesso em junho. 2014. 
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compreender as novas formas de sociabilidade construídas por crianças através das 

tecnologias digitais nas sociedades contemporâneas. 

 Como objetivos secundários este estudo se propõe a: desenvolver uma pesquisa 

empírica e com embasamento teórico no âmbito da recepção, infâncias, comunicação e 

consumo, com foco na reflexão sobre a produção criativa e fotográfica das crianças através da 

sociedade em redes.  

 A intenção dessa pesquisa é contribuir com as inquietações e as motivações expostas, 

e para que pais, educadores e interessados em geral conheçam, sob esses ângulos, o que fazem 

e pensam as crianças em suas redes sociais e como compartilham todo o conteúdo relacionado 

à mídia e ao consumo nesse universo. Como contribuição acadêmica, o presente estudo, visa 

ampliar o debate existente sobre as práticas atuais nas redes sociais digitais de relacionamento 

e a criança nesse contexto.  

 Considerando a relevância da pesquisa, apresentamos uma preocupação política 

sobre a relação das novas tecnologias e as crianças principalmente no contexto brasileiro e 

pretende assim contribuir para os campos de investigação da educação e da comunicação 

sobre a pesquisa de recepção com a criança. 

 Este projeto é consoante com o pensamento dos pesquisadores do Programa de Pós 

Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da Escola Superior de Propaganda e 

Marketing (PPGCOM-ESPM) por se dedicar a observar e reconhecer as lógicas entre 

comunicação e consumo na sociedade contemporânea. 

 O entrelaçamento entre infâncias, comunicação e consumo se dará com maior ênfase 

através da observação dos usos e apropriações, da tecnologia por crianças entendido aqui do 

pressuposto de que o estudo de recepção com crianças é um desafio que merece embasamento 

multidisciplinar, entendido aqui a partir da visão de teóricos da Nova Sociologia da Infância, 

como William Corsaro e do Campo da Comunicação, como referencial teórico Jesus Martín-

Barbero, com a teoria das mediações e pesquisa de recepção com a criança, contribuições de 

Walter Benjamin e Edgard Morin sobre o encantamento da imagem e a fotografia, Don Slater 

relacionado aos usos e apropriações na modernidade, Maria Aparecida Baccega e Mary 

Douglas sobre o consumo e consumo simbólico, os autores David Buckingham, Sonia 

Livingstone e Maria Isabel Orofino sobre a pesquisa com a criança e ainda Raquel Recuero e 

Manuel Castells entre outros autores para a conexão entre sites de redes sociais, os riscos e 

oportunidades na rede.  

 O pesquisador William Corsaro com seu conceito de cultura de pares nos dá aporte 

teórico para uma melhor compreensão dessa relação intergeracional de cumplicidade. 
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 Através da observação da produção fotográfica das crianças, o consumo será 

abordado em diferentes dimensões: Através do pensamento de Don Slater (1997), buscamos 

entender os usos e apropriações sociais na modernidade, tendo o consumo como conceito 

fundamental para a reflexão aqui proposta ao levantar questões de necessidades de identidade, 

escolha e representação, poder e desigualdade, da relação entre o público e o privado, o 

Estado e a sociedade, o individual e o coletivo.  

 Partindo da visão da criança, construindo sentidos e significados em seu universo 

cotidiano (família, escola, casa, amigos) e como produtora de conteúdo próprio com fotos, 

montagens/colagens e mensagens através das apropriações da tecnologia, tendo como base 

para essa análise a teoria latino-americana das mediações, proposta como representante o 

autor Jesus Martin-Barbero, abordando os significados de estar no Instagram a partir de seu 

cotidiano. Ao mapear e observar sua produção fotográfica individual, a relação e interação 

entre pares, as brincadeiras realizadas por elas através do aplicativo a pesquisa pretende 

aprofundar a reflexão sobre a inserção da criança na sociedade em redes.  

 Esse embasamento teórico e o contexto que permeia o objeto fornecem subsídio para 

a reflexão que se pretendeu construir ao longo da pesquisa com o intuito de apresentar a 

criança como um consumidor que sabe fazer suas escolhas. 

 A primeira etapa para a realização deste trabalho foi uma pesquisa teórica e 

bibliográfica, com o objetivo de entender os principais estudos sobre o tema já realizados no 

Brasil. O foco aqui serão, principalmente, as contribuições dos estudos culturais, da 

comunicação e consumo e da nova sociologia da infância. Além da revisão e leitura da 

literatura sobre a pesquisa de recepção com a criança esta investigação engloba uma pesquisa 

empírica de abordagem qualitativa, com uma metodologia realizada em outras duas etapas: A 

observação não participativa no aplicativo Instagram e uma pesquisa de campo em uma escola 

na zona sul de São Paulo.  

 A observação visual no Instagram foi necessária para entender o contexto a ser 

pesquisado, não seria possível programar a entrada em campo desconhecendo-se totalmente o 

ambiente a ser pesquisado. Foi realizada a observação não participativa
2
 da rede social 

Instagram de aproximadamente 50 crianças, de seis a doze anos de idade e a partir desta um 

recorte e análise de um corpus visual para melhor entender, compreender e aproximar ao 

público investigado, a mesma foi realizada ao longo de um ano e meio (junho 2013 até 

dezembro de 2015), onde foram coletadas e categorizadas um conjunto de fotografias digitais, 

entre 500 imagens de 50 crianças não identificadas. 
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 Através das imagens encontradas na observação desse corpus o mesmo foi dividido 

em dois subgrupos chave: Produção individual (produção fotográfica e criativa) e Games 

(jogos e interações). Entretanto, para que seja possível relacionar as imagens com a teoria 

abordada, nessa dissertação, trabalharemos apenas o primeiro subgrupo, definido como a 

produção fotográfica individual e criativa da criança no aplicativo. O segundo subgrupo 

Games, denominados: raspadinhas, follow for follow, troca de likes, mata ou morre, detetive, 

elege, qual é o filme?, meta, onde está o foco e indicação, tem um rico conjunto de imagens e 

demonstração de usos diferentes entre gerações, ou seja, o que seria uma aplicativo de 

fotografias é utilizado pela criança como uma forma de joguinho, todavia entendemos que 

para analisar o subgrupo de imagens encontrados na observação não participativa seria 

necessário outra abordagem teórica e o mesmo foi descartado nessa dissertação. 

 Com isso entre as 500 imagens selecionadas ao longo desse período, para esse 

trabalho, foram selecionadas 120 imagens, os critérios para a escolha deste corpus serão 

detalhados no capítulo dois. Aqui apresentaremos a produção fotográfica criativa individual: 

Os amigos (Best Friends Forever – BFF), Selfie, Os brinquedos infantis: produtos e marcas, A 

Família, animais e viagens e Conquistas. 

 Na pesquisa de campo experimentamos uma combinação de metodologia para 

estudos de recepção, consumo e infâncias e na pesquisa de recepção com a criança, 

complementando além da observação não participativa do corpus, com um grupo focal uma 

atividade de mídia-educação (atividade dada em sala de aula), realizada em uma escola na 

zona Sul de São Paulo, e entrevistas em profundidade
3
, a ser mais detalhada adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

2 
As fotografias das crianças serão apresentadas neste trabalho, mas não revelaremos suas identidades, porque 

sua exposição não fora expressamente autorizada por seus pais, e também porque não encontramos código de 

conduta definido, que discorra sobre a exposição de crianças em trabalhos acadêmicos.  
3 
Os pais responsáveis pelas crianças que autorizaram suas participações na segunda etapa da pesquisa 

autorizaram a divulgação das imagens apenas para fins acadêmicos. 
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 Ao considerar que a experiência da infância tem passado por significativas 

transformações ao longo das últimas décadas, e existe um amplo debate e preocupação sobre a 

relação da criança com a mídia e sua capacidade de opinar, produzir significados e usos 

dentro de sua cultura, principalmente em uma sociedade conectada em redes esse trabalho 

pretende deixar uma contribuição no enfoque da pesquisa em recepção com a criança nos dias 

atuais. Assim os resultados estão aqui apresentados na sequencia de três capítulos. 

 

No capítulo 1:  

Será apresentado o ponto de partida, onde situaremos a criança pesquisada. Para apresentar 

uma reflexão sobre a criança na sociedade em redes, e primeiramente detalhar dados sobre o 

aplicativo e destacar como chegamos até as crianças desta pesquisa, neste capítulo também 

trabalharemos alguns conceitos como o encantamento da imagem e o imaginário BENJAMIN 

(1990) e MORIN (1997) relacionados à fotografia digital e ao significado de estar no 

Instagram. Para isso, o referencial teórico será principalmente os trabalhos de 

SILVERSTONE (2005) BUCKINGHAM (2007) e LIVINGSTONE (2012). Trabalharemos o 

conceito de sites de redes sociais RECUERO (2009) e BOYED (2007) e o conceito de 

sociedade em rede (CASTELLS, 2000).   

 

No capítulo 2: 

Apresentaremos no capítulo II a escolha da metodologia adotada, os critérios de escolha e os 

desafios da pesquisa empírica com as crianças nos dias atuais. 

 

No capítulo 3 

Neste apresentaremos as fotografias encontrado na observação do corpus analisado na 

pesquisa, como registro da relação entre produção fotográfica e o aplicativo Instagram 

relacionada à teoria sobre comunicação e consumo. 

 

No capítulo 4. 

Por fim apresentaremos as concretizações da pesquisa de campo e uma síntese dos resultados 

alcançados na pesquisa nas conclusões. 
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2. CAPÍTULO I – A CRIANÇA NA SOCIEDADE EM REDES  

 

2.1 O PONTO DE PARTIDA 

 

 A criança segundo a definição da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 

Criança (ONU) é todo ser humano menor de 18 anos e tem direitos a um nome, 

nacionalidade, uma família, educação e a proteção.  

 A pesquisa realizada na Europa pela pesquisadora Livingstone (2011) e aplicada no 

Brasil em sua segunda edição pelo Comitê Gestor da Internet, CGI.br, a TIC Kids Online 

Brasil 2013
4
, divulgada no ano de 2014, destaca que a Internet por um lado, representa uma 

oportunidade para a promoção de direitos fundamentais das crianças e adolescentes, tal como 

prega a ONU, em especial, os artigos 13 e 17 que estabelecem os direitos das crianças de 

acesso à informação por meio de diferentes fontes, incluindo a internet; enquanto o artigo 12 

reforça o direito da criança/adolescente formar seus próprios pontos de vista e ter plena 

liberdade de expressão – o que sem dúvida é impactado pela emergência das mídias digitais. 

(BARBOSA, 2014) 

 Ao considerar a estratificação social, a qual esta dissertação se enquadra a criança 

está localizada em um contexto social privilegiado, tem entre 6 e 12 anos de idade e de total 

acesso a bens e serviços. Esse trabalho abordará as relações entre as crianças e a mídia, entre 

as crianças e as tecnologias digitais, especificamente aos usos e apropriações do aplicativo 

Instagram, neste pretendemos ampliar o pensamento partindo das imagens e a relação entre 

comunicação e consumo, e não especificamente em um modelo estatístico segmentado e 

justificado por classe.  

 

No caso do uso de Internet e das experiências on-line de crianças e 

adolescentes, a relevância de se olhar para a classe ou status social 

pode ser facilmente demonstrada. Talvez o fator mais óbvio seja como 

a falta de recursos financeiros, educacionais ou culturais pode impedir 

o acesso à mídia. Mas também é possível admitir a hipótese de que a 

estratificação social possa moldar o uso da mídia e as experiências on-

line de crianças e adolescentes (OLAFSSON, Krjartan. p. 43, 2013) 

 

 

 

 

________________ 
4
Base: 2 261 usuários de Internet de 9 a 17 anos. Respostas múltiplas. Dados coletados entre setembro de 2013 e 

janeiro de 2014.Fonte: NIC.br - set/2013 a jan/2014 >. Acesso novembro de 2014. 
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 A pesquisa TIC Kids Online Brasil revela ainda que 81% das crianças e 

adolescentes, entre 9 e 17 anos observadas entrou ou acessou uma rede social. O estudo 

aponta que 79% dos usuários de internet possuem perfil em redes sociais, um crescimento de 

9 pontos percentuais se comparada aos resultados revelados em 2012 ( crescimento de 70%). 

 Entre os usuários de Internet de 9 a 17 anos, 77% indicam o Facebook como a rede 

social mais utilizada, o Instagram aparece timidamente conforme demonstrado no quadro 

abaixo.  

 

 

Tabela: 1 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES, POR REDE SOCIAL 

UTILIZADA. 

 

 Os dados da pesquisa evidenciam ainda que entre as atividades que envolvem 

práticas de comunicação e acesso a redes sociais também são mencionadas com destaque 

pelos jovens usuários de internet: entrar em uma rede social e acessá-la (81%), usar 

mensagens instantâneas para conversar com amigos (39%) e enviar e receber e-mails (36%) 

está entre as atividades mais citadas. Porém, atividades relacionadas à criação e ao 

compartilhamento de conteúdos – que implicam um uso mais crítico e autônomo de 

ferramentas digitais - foram reportadas com menor intensidade. 

______________ 

5
 http://cgi.br/publicacao/pesquisa-sobre-o-uso-da-internet-por-criancas-e-adolescentes-no-brasil-tic-kids-online-

brasil-2013/ > Acesso em: 14 de dezembro de 2014. 

http://cgi.br/publicacao/pesquisa-sobre-o-uso-da-internet-por-criancas-e-adolescentes-no-brasil-tic-kids-online-brasil-2013/
http://cgi.br/publicacao/pesquisa-sobre-o-uso-da-internet-por-criancas-e-adolescentes-no-brasil-tic-kids-online-brasil-2013/
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 “De fato é difícil compreender como elas podem se tornar competentes para fazer 

alguma coisa se nunca tiverem a chance de se envolver com aquilo”  

(BUCKINGHAM, David p.283) 

 

 Enquanto 56% dos jovens usuários da Internet declararam ter postado fotos, vídeos 

ou músicas em redes sociais, essa proporção é apenas de 9% para aqueles que escreveram em 

um blog ou diário on-line.  

 E é nesse sentido, ao explorar o uso autônomo da ferramenta social Instagram, o qual 

esse trabalho se propõe, que pretendemos apresentar a criação da criança em rede, para além 

de postar fotos e sim usar a ferramenta como criação e compartilhamento de conteúdos. 

 David Buckingham (2007) ressalta que uma questão central para o desenvolvimento 

das crianças diante das relações com a mídia que as crianças somente se tronarão competentes 

se forem tratadas como sendo competentes. O autor em sua obra “Crescer na era das mídias 

eletrônicas” destaca diversos estudos acerca da infância e o vinculo das fases da infância com 

o consumo da mídia e dos bens culturais, enfatiza a dificuldade importante nos debates entre 

crianças e a tendência a fazer generalizações sobre as crianças, como se elas fossem um grupo 

homogêneo (BUCKINGHAM, p.282) 

  As pesquisadoras da área da comunicação Alcântara e Guedes (2014)
 6

 reuniram em 

uma publicação sobre diversas temáticas no sentido de explorar melhor as culturas infantis do 

consumo. Neste trabalho Orofino (2014) aponta dados sobre as pesquisas de recepção na área 

da infância, ao apresentar uma reflexão sobre as áreas de interesse que exploram esse campo, 

na academia, nas áreas de psicologia, educação e sociologia, assim como no campo de 

desenvolvimento de políticas públicas, a pesquisadora ainda ao considerar as práticas de 

comunicação e consumo aponta a diversidade e pluralidade das infâncias exploradas nessa 

publicação. 

 

 

 

 

 

 

______________ 

6
ALCÂNTARA, Alessandra; GUEDES Brenda. Organizadoras. Culturas infantis do consumo: práticas e 

experiências contemporâneas. - São Paulo. Pimenta Cultural, 2014. 

Link: http://media.wix.com/ugd/143639_c398579923f5472d868fd7b9e497c893.pdf > Acesso em: 18 de outubro 

de 2014. 

http://media.wix.com/ugd/143639_c398579923f5472d868fd7b9e497c893.pdf
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 Assim, a produção apresenta um debate que, pautado sobre questões concernentes às 

diversas infâncias, posiciona o consumo em relação a uma pluralidade de produções culturais. 

 

  (...) o brinquedo, os materiais escolares, o cinema, as 

redes sociais digitais, a publicidade e as histórias em quadrinhos. 

Mostrando a diversidade das práticas de consumo, os autores nos 

permitem compreender que a publicidade é, por exemplo, uma entre 

vários outros apelos textuais e formatos industriais utilizados pela 

mídia, e que esta última, mesmo imersa na lógica do capitalismo 

dominante é também lugar de dissonâncias e descontinuidades 

veiculando discursos outros que atendem a outras lógicas culturais. 

(OROFINO, Maria Isabel. 2014, p.10) 

 

 A pesquisadora ressalta que um estudo recente da professora Jacks (2012) sobre as 

dissertações e teses realizadas na área de comunicação social no Brasil na década de 1990 nos 

mostra dados que embora sejam dados relativos e não absolutos, nos revelam um quadro 

alarmante em relação aos temas de interesse na pesquisa em comunicação no país. Segundo a 

autora, “a problemática da infância no contexto da pesquisa em comunicação foi enfrentada 

por apenas 21 pesquisas, dentre as 1.769 defendidas na década de 90, entre as quais somente 6 

abordam o tema a partir da pesquisa de recepção”.  

 

 Mesmo que tenhamos trabalhos relevantes realizados por alguns 

pesquisadores que trouxeram grande contribuição ao campo das 

mídias e infâncias (como Elza Dias Pacheco e Inês Vitorino Sampaio, 

por exemplo) é certo que este tema tem sido objeto de preocupação 

muito mais para estudiosos de outras áreas das ciências sociais e 

humanas. (OROFINO, Maria Isabel. 2014, p.8) 

 

 Orofino ainda aponta que se a pesquisa na área dos estudos em comunicação tem 

avançado mais lentamente, o mesmo não se dá em relação às políticas públicas. Desde a 

aprovação da Convenção das Nações Unidas (sobre os Direitos das Crianças, em 1989, e a 

criação do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA no Brasil), em 1990, um número de 

agências ligadas à sociedade civil e às instituições vinculadas ao Estado ganhou maior 

visibilidade no cenário político, colocando as infâncias como um lugar de questionamento das 

exclusões estruturais a que a sociedade capitalista nos impõe. 
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 Essa pesquisa propõe a apresentar uma reflexão na linha da pesquisa de recepção 

com a criança, ouvir e dar voz às mesmas ao apresentar suas imagens e ainda contribuir, ainda 

que timidamente, para a produção de pesquisa Brasileira, com a criança no campo da 

comunicação e consumo. 

 

A comunicação social de fato tem dedicado pouquíssima atenção a 

este público que, cada vez mais, convive com múltiplas telas e 

dispositivos midiáticos lendo e relendo as narrativas presentes nas 

mídias em suas mais diversas experiências cotidianas. E é interessante 

observar que este quadro é diferente dos países europeus e norte-

americanos, onde a pesquisa em comunicação social nos oferece um 

corpus vasto de conhecimento sobre o tema. 

(OROFINO, Maria Isabel. 2014, p.9) 

 

 Para entendermos melhor sobre as imagens produzidas apresentaremos a seguir o 

aplicativo Instagram e como chegamos até as imagens das crianças.  
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2.2 SOBRE O INSTAGRAM E O ENCONTRO COM AS CRIANÇAS  

 

 Lançado em outubro de 2010 o Instagram é um aplicativo gratuito, considerado uma 

rede social, disponível na Apple Store para download nos sistemas operacionais Android e 

IOS. Atualmente, 300 milhões de usuários do Instagram no mundo
7
, já foram postadas em 

média 30 bilhões de fotos e acontecem 2,5 bilhão de curtidas totais por dia, segundo o próprio 

site do aplicativo
6
, sendo desses usuários 70% fora dos Estados Unidos.   

 O Instagram foi criado por Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger, é uma rede 

social online de compartilhamento de foto e vídeos curtos de 15 segundos que permite aos 

seus usuários tirar fotos e vídeos, aplicar filtros digitais e compartilhá-los em uma variedade 

de serviços de redes sociais, como Facebook, Twitter, Tumblr e Flickr. 

 Uma característica distintiva do aplicativo é que ele limita as fotos para uma forma 

quadrada, semelhante ao Kodak Instamatic e de câmeras analógicas da marca Polaroid, em 

contraste com a relação a proporção de tela de 16:9. 

 

 

 

FIGURA 1: LOGOTIPO INSTAGRAM 

  

 O Instagram foi comprado em 2012 por Mark Zuckerberg, pelo Facebook e assim 

ganhou notoriedade, popularidade e disseminação. Entre as inovações pós-aquisição, a 

plataforma foi aberta para usuários de Android (80% do mercado de smartphones), possui 

disponibilidade para os usuários de Windows Phone, como serviço na ferramenta aperfeiçoou 

a criação do recurso Direct (envio de fotos  particulares) e o vídeo com 15 segundos (para 

entrar na concorrência com outros aplicativos como o Vine do Twitter). 

__________________ 

7
 Link: http://instagram.com/press/ >Acesso em: 22 de janeiro de 2015 

http://instagram.com/press/
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 Ao compararmos com as diferentes redes sociais de relacionamento, até o momento, 

podemos observar que o Instagram é a única ferramenta que demanda seu uso exclusivamente 

através de um smartphone ou tablet de última geração e com câmera. Não é possível editar e 

postar pelo computador, apenas visualizar e “curtir” uma fotografia. 

 O Instagram possibilita o usuário a compartilhar o momento, no instante, na hora em 

que ele acontece, ou quase na hora, porque ao ser registrado e até sua publicação o momento 

já não é mesmo.  A rede cresce desde seu lançamento e de acordo com informações do 

Instagram, 57% dos usuários acessam a plataforma todos os dias - 35% mais de uma vez por 

dia.  

 Na política de autorização de uso
8
 do aplicativo Instagram a idade permitida ao 

acesso é de treze anos de idade.  

 Um usuário que não tem uma conta cadastrada no Instagram não tem acesso aos 

demais perfis. Meu perfil pessoal é cadastrado na rede desde 2011, onde pude acompanhar o 

desenvolvimento e atualizações da plataforma ao longo dos últimos anos. 

 Para aprofundar o conhecimento sobre os usos das crianças no aplicativo, e para 

chegar até a definição da categoria denominada produção fotográfica criativa individual, a 

qual será apresentada na pesquisa, foi preciso seguir algumas crianças da minha rede de 

relacionamento pessoal. A partir deste ponto de partida, e após alguns meses observando esses 

perfis no aplicativo, tive fácil acesso para seguir diversas crianças desconhecidas que possuem 

seus perfis abertos, ou seja, sem o bloqueio ao acesso de suas postagens, com isso minha rede 

ampliou-se. Durante a trajetória da pesquisa algumas outras crianças foram adicionadas, em 

conversas com amigas e mães ao iniciar um diálogo sobre tecnologia e aplicativos favoritos 

aparecia a pergunta curiosa, proposta por uma criança que compõe o título dessa pesquisa: 

“Você tem Insta?”.  

 A ferramenta de busca no Instagram também nos permite realizar uma busca por 

hashtags (#), ou seja, se o usuário buscar a palavra “escola” pode encontrar milhares de 

fotografias e perfis abertos para observação.  

 O uso do aplicativo não é autorizado por menores de treze anos, entretanto é fácil 

identificar crianças que se renderam a facilidade de uso do aplicativo e ao gosto pela 

postagem e observação de imagens. 

 

 

__________________ 

8
 Link: http://instagram.com/about/legal/privacy/ > Acesso em: 22 de janeiro de 2015 

http://instagram.com/about/legal/privacy/
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  A idade da criança usuária do Instagram é facilmente identificável em uma 

observação, pois, logo abaixo do seu nome ou usuário, muitas crianças revelam sua idade, em 

algumas vezes revelam outros dados, como exemplo seu nome de usuário no aplicativo 

Snapchat
9 

ou telefone para adiciona-lo ao aplicativo WhatsApp
10

. 

 Ao considerar a idade e privacidade das crianças, e por se tratar de uma pesquisa que 

apresenta imagens, onde se poderia revelar a identidade dessas crianças com facilidade, optei 

por selecionar imagens que não mostram seus rostos, não identificam sua localização, 

procurei não revelar uniformes de escolas, preferências de lazer, shoppings, restaurantes 

frequentados ou parques públicos por exemplo. 

 Pesquisar crianças já é uma desafio para um pesquisador na condição de adulto, a 

pesquisadora e educadora Sonia Kramer (2002)
11

 apontou três questões significativas ao 

considerar pesquisar a criança: apresentar seus nomes fictícios ou verdadeiros, a utilização ou 

não de suas imagens, principalmente seus rostos e a terceira o impacto social dos resultados 

de trabalhos científicos e os impactos para essas crianças ao devolver esse trabalho para a 

sociedade, evitando que as crianças ou jovens sofram com as repercussões desse retorno. 

 

Quando trabalhamos com um referencial teórico que concebe a 

infância como categoria social e entende as crianças como cidadãos, 

sujeitos da história, pessoas que produzem cultura, a ideia central é a 

de que as crianças são autoras, mas sabemos que precisam de cuidado 

e atenção.  (KRAMER, 2002, p.42) 

 

 A escolha do corpus dessa pesquisa foi considerada, respeitando as categorias-chave 

que mais se destacaram, mas principalmente de acordo com imagens que representam a 

criatividade infantil e a extensão de seu universo representado na rede, respeitando sua 

identidade. 

 Embora nosso desejo seja dar voz a essas crianças através de suas imagens, existe um 

cuidado necessário ao se pesquisar crianças, aqui essas não são tratadas como objetos de 

pesquisa. 

  

 

 

__________________ 

9 
Snapchat é um aplicativo de troca de mensagens instantâneas que desaparecem depois de pouco tempo de envio 

10 
WhatsApp é um aplicativo de troca de mensagens curtas e rápidas 

11
 KRAMER, Sonia. Autoria e autorização: questões éticas na pesquisa com crianças. Cad. Pesqui. [online]. 

2002, n.116, pp. 41-59. ISSN 0100-1574> Acesso em 22 outubro 2014. 
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 Krammer (2002) ainda aponta que ao trabalharmos com um referencial teórico que 

concebe a infância como categoria social e entende as crianças como cidadãos, sujeitos da 

história, pessoas que produzem cultura, a ideia central é a de que crianças são autoras, mas 

precisam de cuidado e atenção ao serem pesquisadas. Ainda ressalta que muitos pesquisadores 

têm buscado conhecer a infância e as crianças com um conceito de infância e uma prática de 

pesquisa que podem ter enfoques teórico-metodológicos diversos, mas com os quais as 

crianças jamais são vistas ou tratadas como objeto (KRAMMER, 2002, p.45) 

 Apesar de não localizar dados significativos ou encontrar informações que revelam 

os usos do aplicativo por crianças publicado oficialmente pela empresa Facebook, proprietária 

do Instagram, a plataforma desenvolvida para 25 idiomas tem o Brasil entre os cinco maiores 

países em números de usuários no Instagram12. 

 Também entendo que um número exato de crianças usuárias desta ferramenta seria 

uma estimativa difícil de extrair, uma vez que ao longo desta pesquisa pude observar alguns 

usuários que administram em até cinco perfis em seu nome ou nomes fictícios, por isso o 

recorte e foco dessa pesquisa são as análises e categorias das fotos postadas, nesta não 

pretendo avaliar frequência de uso, quantidade de seguidores, quantidade de curtidas em fotos 

ou comentários, trata-se de um estudo com foco nas imagens publicadas em seus perfis. 

 Só seria possível identificar o número de usuários entre crianças se o uso da 

ferramenta fosse autorizado para menores de treze anos e esses pudessem identificar sua idade 

e quantidade de perfis que acessam ou gerenciam. 

 Talvez o maior desafio de realizar e concluir uma pesquisa sobre criança e tecnologia 

seja a rapidez como as preferências mudam, assim como novidades aparecem, esse 

questionamento será ainda apontado ao longo desse trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

12
Link: InfoAbril  http://info.abril.com.br/noticias/internet/2013/12/brasil-esta-entre-os-cinco-maiores-paises-no-

instagram.shtml > Acesso em: 22 de Dezembro de 2013 

http://info.abril.com.br/noticias/internet/2013/12/brasil-esta-entre-os-cinco-maiores-paises-no-instagram.shtml
http://info.abril.com.br/noticias/internet/2013/12/brasil-esta-entre-os-cinco-maiores-paises-no-instagram.shtml
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2.3 CULTURA DIGITAL E A CRIANÇA NA SOCIEDADE EM REDES 

 

 Mudanças significativas em nosso cotidiano, principalmente com a ampliação dos 

usos das tecnologias digitais e com a onipresença da sociedade em redes, representam como a 

comunicação e o consumo está relacionado. O uso de telefones de última geração, com acesso 

a câmeras, internet e aplicativos diversos. 

 No Brasil, estima-se que 41 milhões de usuários já possuem um smartphone e já são 

atualmente mais de 105 milhões de brasileiros com acesso a Internet
13

. 

 

 

Gráfico: 1 –  NÚMERO DE USUÁRIO DE SMARTPHONES BRASIL 

 

 Estima-se que crianças e jovens gastam em tempo médio de uso mês de computador com 

internet em domicílio de 15 a 24 horas por mês. 

 

Gráfico: 2 – TEMPO DE USO DE INTERNET BRASIL 

____________ 
13

 Fonte link:  Gráfico: 1 – Fonte: eMarketerInc | Smartphone users in Brasil 2012 -2017 

http://iabbrasil.net/portal/numeros-de-investimento-em-midia-online/ > acesso em dezembro 2015 

Fonte:Nielsen IBOPE | NetView| fevereiro de 2014 | Domicílios 

 

http://iabbrasil.net/portal/numeros-de-investimento-em-midia-online/
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 Manuel Castells (2000)
14

 defende estarmos vivendo em uma "sociedade em rede", 

título de um de seus livros, em que o autor aborda o papel das tecnologias da informação na 

contemporaneidade, com destaque para a internet:  

 

Usuários e criadores podem tornar-se a mesma coisa. (...) Segue-se 

uma relação muito próxima entre os processos sociais de criação e 

manipulação de símbolos (a cultura da sociedade) e a capacidade de 

produzir e distribuir bens e serviços (as forças produtivas). 

(CASTELLS, 2000, p. 51) 

 

 O que consideramos aqui para a realização deste trabalho é que, com o 

desenvolvimento da internet e das novas tecnologias, principalmente de aparelhos móveis, há 

hoje uma capacidade significativa de auto comunicação massiva não midiatizada pelos meios 

de comunicação de massa (Castells, 2004)
15

. 

 Observamos uma mudança no comportamento social onde a tecnologia passa a ser a 

protagonista ao nos comunicarmos com o mundo e as redes sociais ganharam grande 

participação na maneira como as pessoas se interagem. 

 As redes sociais digitais podem ser divididas em diferentes níveis, como, por 

exemplo, redes de relacionamentos (Facebook, Instagram, Twitter), redes profissionais 

(LinkedIn), redes comunitárias (redes sociais em bairros ou cidades), redes políticas, dentre 

outras. 

 Os denominados sites de redes sociais (SRS) são espaços utilizados para a expressão 

das redes sociais na internet (Recuero, 2009)
16

. Os sites de redes sociais também foram 

definidos por Boyed & Ellison (2007) como aqueles sistemas que permitem i) a construção de 

uma persona através de um perfil ou página pessoal; ii) a interação através de comentários; e 

iii) a exposição pública da rede social de cada ator. 

 

 

 

 

 

________ 

14 
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede (a era da informação: economia, sociedade e cultura;v.1). São 

Paulo: Paz e Terra, 2000 
15 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. In:MORAES, Dênis de (org). Por uma outra comunicação. Rio de 

Janeiro: Record, 2004. 
16

 RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2009.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://pt.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://pt.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
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  Consideramos aqui nosso enfoque da pesquisa em recepção com a criança nos 

dias atuais, que a experiência da infância tem passado por significativas transformações ao 

longo das últimas décadas e existe um amplo debate e preocupação sobre a relação da criança 

com a mídia e sua capacidade de opinar, produzir significados e usos dentro de sua cultura, 

principalmente em uma sociedade conectada em redes.  

 Assim, é importante observar as questões de identidade cultural (Hall, 2003)
17

, e de 

que criança e em qual contexto estamos nos colocando, “todos nós escrevemos e falamos 

desde um lugar e tempo particulares, desde uma história e uma cultura que são específicas” 

(HALL, 2003: 116).  Ou seja, é preciso considerar o contexto sócio histórico, no qual esses 

receptores estão inseridos. 

 Através de imagens a intensão neste trabalho é observar o lugar de fala da criança 

como sujeito, que embora ainda em formação, tem não somente a capacidade de dialogar e 

participar do universo midiático, mas também de produzir conteúdo e construir seus 

significados dentro do seu contexto sociocultural midiatizado, para além da imitação do 

mundo adulto.  

A ênfase central, aqui, não é nos efeitos da mídia sobre o 

comportamento ou as atitudes, mas nas maneiras como os significados 

são estabelecidos, negociados e difundidos. A mídia não é vista 

simplesmente como veiculo para transmissão de mensagens para um 

p blico passivo e tampouco a ênfase é colocada apenas no encontro 

isolado entre mente e tela. (BUCKINGHAM, 2008, p.97).  

 

 O autor considera os usos e interpretações infantis da mídia como processos 

inerentemente sociais, por isso defende uma pluralidade de infâncias e entende que estes 

processos são caracterizados por formas de poder e de diferença. 

  

 A criança, aqui, não é vista primariamente em termos 

desenvolvimentistas, como uma categoria definida apenas pela idade. 

Ao contrário disso, há uma ênfase na diversidade das infâncias  no 

plural , especialmente em termos de classe social, gênero e etnia.  ob 

esta perspectiva, o significado de ser criança não é algo fixo ou dado, 

mas algo que é socialmente construído e negociado. 

(BUCKINGHAM, 2008, p.98) 

 

 

_________ 
17

HALL, Stuart. Codificação/Decodificação. In: HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. 

Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2003. 
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A partir da pluralidade das infâncias, observamos um recorte de contexto, onde a 

relação da criança com a mídia e a relação ou influência da mídia com as novas tecnologias é 

destacada, com isso é importante ressaltar de que, ou qual o perfil de criança está se falando.  

 Nesse trabalho a criança pertence a um cenário social de total acesso às novas 

tecnologias, seja pelo seu smartphone ou tablet, que apesar dessa realidade estar em constante 

mudança ainda apresenta uma realidade distante entre diferentes classes, seria necessário um 

estudo comparativo para verificar as semelhanças e diferenças entre esses usos por classe.  

 De acordo com a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2013, divulgada em 2014 o uso de 

telefones celulares teve um crescimento relevante em todas as classes sociais, mas ainda há 

desigualdades significativas quanto ao acesso a esse equipamento.  nquanto  1  das crianças 

e adolescentes das classes A  utilizam o celular para se conectar   Internet, esse percentual é 

de 47% para as classes DE. Essa diferença é ainda mais evidente se considerarmos o uso de 

tablets:     para classes A  e    para classes D   Gráfico   .  

 Desse modo, os dados da pesquisa indicam que as desigualdades socioeconômicas 

presentes no  rasil ainda constituem um desafio importante para que o acesso ao mundo 

digital ofereça as mesmas oportunidades a todos os usuários – e essa barreira também pode 

ser observada no acesso aos meios móveis. Apesar de resultados de 2014 ainda serão 

apresentados em 2015, e que no quadro abaixo os dados estão unificados entre crianças e 

jovens (9 a 17 anos), pode-se perceber o significativo  acesso a rede por meios móveis nas 

classes AB. 

 

Gráfico: 3 – TIPO DE EQUIPAMENTO POR CLASSE SOCIAL 
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 Ainda a pesquisa, entre a base pesquisada, aponta que uma parcela considerável de 

crianças e dos adolescentes brasileiros acessa a internet por meio de computadores de mesa 

(71%). Porém o acesso à rede por meio de dispositivos móveis é cada vez mais presente entre 

esse público – em 2013, 53% das crianças e adolescentes usuários de internet acessaram a 

rede por meio de telefone celular, enquanto essa proporção era de 21%, em 2012. 

 Diante desse cenário de acesso as tecnologias móveis nas classes AB é importante 

conhecermos um pouco a influência que a mídia pode exercer e outros discursos que podem 

refletir na maneira como essa criança aqui situada se relaciona com esses meios. Segundo 

Silverstone (2005)
18 

 a presença da mídia é tão fundamental para a nossa vida cotidiana que 

devemos estudar a mídia, como dimensão social, cultural, política e econômica. 

 

Quero mostrar que por ser tão fundamental para nossa vida cotidiana 

que devemos estudar a mídia. Estudá-la como dimensão social e 

cultural, mas como também política e econômica do mundo moderno. 

Estudar sua onipresença e sua complexidade. Estudá-la como algo que 

contribui para nossa variável capacidade de compreender o mundo, de 

produzir e partilhar seus significados. (SILVERSTONE, 2005, p.13). 

 

 Para o autor há uma tensão constante entre o tecnológico, o industrial e o social, 

tensão que deve ser levada em conta se queremos reconhecer a mídia como, de fato, um 

processo de mediação.  

 Observando ainda a diversidade sociocultural da criança, a pesquisadora Livingstone 

(2011)19, coordenadora do projeto EU Kids Online, concluiu a partir de relatórios de pesquisas 

na segunda fase do projeto na Europa em 2011 que os usos criativos das mídias digitais ainda 

eram tímidos e que prevalecia o uso pautado na recepção, o qual encorajava o lado criativo da 

internet (LIVINGSTONE, 2011).  

 Se por um lado no ano de 2011 podíamos encontrar o compartilhamento de fotos 

prontas quase que instantâneo, de imagens piadas e vídeos, neste perceberemos novos usos e 

apropriações das redes sociais por crianças de uma maneira criativa e diferenciada, não 

apenas uma reprodução instantânea de imagens prontas, essa produção e influências 

midiáticas serão detalhadas ao longo deste trabalho. 

 

 

__________ 

18 
 SILVERSTONE, Roger. Por que estudar a Mídia? São Paulo: Edições Loyola, 2005.

  

19
 LIVINGSTONE, Sonia. Internet literacy: a negociação dos jovens com as novas oportunidades on-line. 

Revista Matrizes, São Paulo, ano 4, n. 2, jan./jun. 2001 
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 Assim como adultos, ao observamos a criança e analisamos que a mesma expressa 

suas necessidades através de suas relações com os produtos que consome e pelos discursos 

midiáticos que permeiam sua vida. 

 Ainda segundo o Silverstone (2005), é no mundo mundano que a mídia opera de 

maneira mais significativa, ou seja, no mundo cotidiano. Ela filtra e molda realidades 

cotidianas, por meio de suas representações singulares e múltiplas, fornecendo critérios, 

referências para a condução da vida diária, para a produção e manutenção do senso comum.  

 Observando através da perspectiva das teorias latino americanas das mediações, o 

pesquisador Gómez (1996), destacou as mediações através da definição de Martin Barbero, 

como um lugar onde se outorga o sentido ao processo de comunicação.  O autor destaca a 

importância das mediações (escola, família, amigos, igrejas, associações) na reconstrução e 

apropriação de sentidos e compreendendo a mediação por meio das práticas sociais, práticas 

entendidas como processo de ação social dos sujeitos sociais.  

 O autor privilegia a cultura como a grande mediadora de todo processo de produção 

comunicativa, onde a comunicação se dá dentro de uma cultura e onde a cultura é a maior 

mediação de todo os processo social (OROZCO, 1996:115). Especificamente falando da 

recepção de TV pelas crianças, são importantes três tipos de instituições: os amigos, a escola e 

a família. Para o autor, a mediação institucional se dá em família, na escola, no trabalho, na 

igreja, no clube, etc.  

 A relação da criança de classe alta com a mídia faz parte do seu dia a dia, estende-se 

ou reflete, no uso do aplicativo e será explorada ao longo desse trabalho. 

 

Assim as mediações, realizadas em contextos de comunicação 

interpessoal, constituem pontos de articulação entre os processos de 

produção dos media e das indústrias culturais, e os processos de 

utilização quotidiana dos mesmos. (OROZCO, 1996, p.116) 

 

  

 Apesar da categoria games não ser explorada neste trabalho, onde apresentava maior 

influência da mídia televisiva nas imagens postadas, o conteúdo selecionado apresenta 

algumas imagens e uma reflexão da maneira como a criança produz significados dentro do 

seu universo infantil e lúdico, influenciado pela mídia televisiva, no cotidiano infantil, e 

midiatizado por um aplicativo. “Quando se participa de diversas instituições se dá sentido a 

própria produção de significados, mas aí também se produzem significados, se produz cultura 

e se interaciona com uma série de informações” (OROZCO, 1996). 
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 Abaixo imagem da categoria games20 que não será aprofundada nessa dissertação, 

mas poderia ser um campo a ser investigado e teorizado uma vez que aparecem com 

frequência nos perfis infantis no Instagram, no corpus analisado ficou mais evidente entre 

crianças de 8 a 10 anos que se apropriam da ferramenta como forma de jogo. 

 

 

FIGURA 2: Exemplo Categoria Games 

 

 A sequência de quadros nos mostra um conjunto de games (jogos e interações) mais 

frequentes durante nossa observação, entre eles os denominados: raspadinhas, edit da 

emissora, mata ou morre, detetive, qual é o filme, onde está o foco, isso ou aquilo, come ou 

cospe, boia ou afunda (com uso de vídeo), entre outros. 

 O autor Buckingham (2008) que nos faz refletir sobre a pesquisa de recepção com a 

criança e televisão considera. “A mídia não é vista simplesmente como veículo para 

transmissão de mensagens para um público passivo e tampouco a ênfase é colocada apenas no 

encontro isolado entre mente e tela.”  

 

 

 

_________________________ 

20 
Mais detalhes sobre a categoria Games foi apresentado no congresso Internacional Comunicon 2014. 

Disponível para download em: 

http://www.espm.br/download/Anais_Comunicon_2014/gts/gttres/GT03_Luciana_CORREA.pdf  > acesso em: 

novembro de 2014) 

http://www.espm.br/download/Anais_Comunicon_2014/gts/gttres/GT03_Luciana_CORREA.pdf
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 Os principais prêmios ou moedas de troca demonstram uma forma diferenciada de 

apropriação do aplicativo entre gerações e também a importância da aceitação pelo grupo e 

traços do comportamento infantil, como busca pela popularidade e disputas. São eles: 

 

 Follow for Follow: Seguir para ser seguido; 

 Troca de likes: Quando a criança acerta é recompensada e “ganha” curtidas em suas 

fotos;  

 Indicação: Quando a criança recebe créditos para ser mencionada e ganhar “novos” 

admiradores (seguidores);  

 Edit de quem quiser: Quando a criança escolhe qual será a próxima brincadeira. 

 

 Ainda que nossa análise não foque nos usos dos games cabe destacar aqui que estes 

fazem parte das dinâmicas de usos deste aplicativo pelas crianças estudadas as quais 

poderíamos ter a leitura como produtora de cultura e usos diferenciados por idade, e ainda nos 

permite um diálogo sobre a influência na relação entre o conteúdo televisivo e as redes 

sociais. 

 Ao investigar a relação entre a criança e a publicidade televisiva a educadora Ribes 

(2002)21 aponta uma reflexão critica entre adulto/criança e dos significados da cultura 

midiática, destaca que a gama e possibilidades de atividades cotidianas desdobra-se num fluxo 

incessante, impondo aos sujeitos uma frenética reelaboração das suas experiências da vida, do 

tempo, da especialidade, dos modos de relacionar-se. “É certo que essas experiências 

cotidianas se apresentam indistintamente para adultos e crianças; entretanto, o modo como 

cada grupo dá sentidos a elas é singular”.  RIBES, 2002). 

 A pesquisadora ainda destaca três mudanças qualitativas da relação entre a criança e 

a televisão que merecem destaque, são elas: a primeira no momento em que a criança deixou 

de ser expectador e passou a ser protagonista dos programas exibidos, a segunda mudança diz 

respeito à criação de um novo conceito de programa infantil, não mais pautado em histórias 

de literaturas, mas em animação e gincanas e por fim uma terceira mudança significativa onde 

aparece o surgimento de emissoras de televisão especificamente dedicadas ao público infantil, 

todos de canais por assinatura.  

 

 

________________________ 

21
RIBES, Rita Marisa Pereira. Infância, televisão e publicidade: Uma metodologia de pesquisa em construção. 

PUC, Rio de Janeiro. Cadernos de Pesquisa 115, Março 2002. 
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 De certo modo, ao lançarmos um olhar para essas formas de apropriação do 

aplicativo nos faz refletir sobre a condição adulto/criança e de que maneira o histórico na 

relação entre publicidade televisiva irá se repetir, ou não, nas relações com a tecnologia, para 

isso seria necessário acompanharmos as fases da tecnologia e as idades das crianças ao longo 

do tempo. 

 

Para a criança, o desvendamento desse mundo, bem como a 

compreensão das transformações históricas – seja daquilo que 

antecedeu, seja daquilo que testemunha em seu (curto) percurso de 

vida – encontra-se circunscrito na esfera do lúdico e é atuando nessa 

esfera que originariamente a criança passa a tomar consciência das 

suas intervenções e a ressignificar o lugar social que ocupa. 

(RIBES, 2002, p.82) 

 

 Atualmente dados de consumo da população total do Brasil
22

 representam em 

televisão aberta: 94,3% da população, televisão paga: 46,1%, Internet: 63,4% e rádio AM/FM: 

70,1%, o que demonstra significativamente o crescimento do acesso a internet.  

  O autor Toffler (1980) mostra as mudanças ocorridas ao longo da história da 

humanidade, delineando-as em “ondas da humanidade”, divididas em três momentos. A 

primeira onda ocorreu quando a raça humana passou de uma sociedade nômade para uma 

sociedade agrícola e sedentária (há 10 mil anos atrás) a segunda onda ocorreu quando a 

sociedade predominantemente agrícola passou a ser uma sociedade industrial, há (cerca de 

300 anos) e por último a terceira onda, marcada pela tecnologia ocorreu por volta de 1955, no 

auge do desenvolvimento industrial, onde com a velocidade das mudanças, exigiu o 

conhecimento nos diversos sistemas produtivos, gerados pela explosão dos aparatos 

tecnológicos. 

 Diante das mudanças ocorridas e do avanço tecnológico e as muitas transformações o 

autor aborda o termo prosumer, ou “prossumidor”. Um neologismo criado pelo pensador, esse 

conceito surgiu do cruzamento de duas palavras em inglês producer e consumer. 

 O autor via nesse “prossumer”, o consumidor pró-ativo das décadas seguintes, um 

consumidor com características de produtor “profissionalizado”, mais envolvido nos 

processos de criação de novos produtos, um tipo de consumidor talentoso e afluente que 

participaria mais na elaboração de bens customizados com maior valor de uso pessoal. 

_________________________ 

22 
Fonte: IBOPE  TGI – Base 2014 – População total Brasil > acesso  em Dezembro de 2014 
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 Apesar de “prossumidor” não ser um termo oriundo da área da comunicação, as 

colocações de Toffler, ao referir-se a produtos customizados por consumidores, pode ser 

observado na área da comunicação como o consumidor, considerando o recorte deste trabalho 

referindo-se às crianças produzem pró-ativamente conteúdo para produtos e marcas.  

 

E, de fato, a contemporaneidade, desde a emergência dos modos de 

conduta DIY (do it yourself), tem aberto cada vez mais espaço para 

um consumidor que produz, um consumidor que precisa participar das 

dinâmicas de linguagens e maquinários, sob o risco de ficar de fora, 

excluído dos serviços e demais processos da vida social.  

(OROFINO, 2011, p. 171) 

 

 O processo de produção industrial trouxe uma nova realidade para a relação entre o 

homem e a tecnologia, essa que vinculada ao progresso humano estabelece uma maneira 

diferenciada de nos relacionarmos com produtos e marcas. 

 Com a informação ficando cada vez mais importante do que nunca foi, a nova 

civilização restaurá a educação, refedinirá a pesquisa científica e, acima de tudo organizará os 

veículos de comunicação. Os veículos de comunicação de massa da atualidade, tanto impressa 

quanto eletrônica, são totalmente inadequados para arrostar a carga das comunicações e 

fornecer a variedade cultural requerida para sobrevivência (Toffler, 1980; P. 347) 

A partir desta leitura, criança “prossumidora”, ou produtora de cultura 

apresentaremos uma leitura das imagens relacionada aos produtos, marcas e consumo 

simbólico, antes de apresentar a metodologia adotada e os critérios de escolha do corpus 

propomos uma reflexão sobre a imagem na contemporaneidade. 
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3. CAPITULO II – UMA METODOLOGIA COMBINADA  

 

3.1 A ESCOLHA DA METODOLOGIA 

 

 Pesquisas científicas que têm o diferente contexto de infância como objeto são 

fundamentais para entendermos e refletirmos sobre o que é ser criança nos dias atuais. Na 

relação criança e novas tecnologias, diversas pesquisas na área da Educação abrangem a 

reflexão em torno da condição de aluno e as novas tecnologias como utilidades para favorecer 

o aprendizado e na área da psicologia sobre o desenvolvimento cognitivo e malefícios versus 

benefícios à saúde.  

  Essa pesquisa abrange a área de comunicação e de estudos de recepção com a 

criança, especificamente na relação comunicação, consumo e tecnologias, onde entendemos 

ser um campo ainda em desenvolvimento e com urgência de ser explorado.  

 Embora a criança produza ativamente em rede estamos na esfera da recepção quando 

pensamos no consumo do aplicativo e a imagem recebida, seja produzida por outra criança, 

por um adulto ou produtos e marcas que exploram seus perfis no Instagram. 

 Escolher uma metodologia adequada, netnografia, etnografia virtual, pesquisa de 

campo, focus group qual seria a metodologia mais adequada para se pesquisar crianças? 

 As inquietações que motivaram a escolha da metodologia dessa pesquisa foram 

diversas, entre elas a condição de pesquisadora adulta e o desafio de pesquisar a criança, 

mantendo-se ao máximo neutra para não desmotivar ou interferir em seu comportamento. 

  Outro desafio foi o cuidado sob o ponto de vista da privacidade na observação do 

corpus virtual disponível, que, por mais que fosse aceita para seguir um perfil ou esse mesmo 

não tivesse filtros em suas configurações  são imagens na rede e  sem autorização prévia para 

serem exploradas, como já abordado no capítulo anterior. 

 Com isso, chegamos a uma metodologia combinada, considerando uma observação 

não participante e uma pesquisa de campo em três etapas, explicadas a seguir.   

 Talvez, o maior desafio de realizar e concluir uma pesquisa sobre criança e 

tecnologia seja a rapidez como as preferências mudam, assim como novidades aparecem, ao 

longo da observação do corpus foi possível notar diferenças significativas, considerando entre 

o recorte de 6 a 12 anos. 

 Essas diferenças de ciclos de comportamento aparentemente se apresentam de dois 

em dois anos, seria necessário um estudo específico para observar essas possíveis “Infâncias 

Digitais” segmentadas por idade, um exemplo de comportamento observado nas crianças 
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dessa pesquisa é que as mesmas apagam seus conteúdos postados, como se a fotografia ou 

imagem postada há um ano já não importasse mais, ficou no passado e hoje essas já sentem 

parte de um universo mais “velho”, como se ansiasse pela vida adulta. 

 Após um ano observando algumas crianças de 8 a 10 anos e ao encontrar uma delas 

pessoalmente, e já com onze, revelou que: “essa história de games eu não faço mais, mas 

algumas crianças menores ainda gostam”, embora ainda esteja entre os 6 e doze anos, para ela 

o habito dentro do Instagram já mudou. Por enquanto, a necessidade de pesquisas 

segmentadas de dois em dois anos é apenas uma suposição. 

 E como último desafio como entrar em campo, ser aceita pelo grupo e ainda dialogar 

com esse novo universo para obter uma reflexão mais interpessoal.  

 Como seria possível entreter e conversar com essas crianças que se comunicam de 

maneira diferenciada na sociedade em redes? Em meu entendimento seria necessário e rico 

realizar uma pesquisa de campo para dialogar com a criança e ouvir suas opiniões. 

 Com esses desafios postos, a seguir apresentamos as três etapas da pesquisa aqui 

proposta: 

 

Etapa 1 

 O foco de leitura e bibliografia foram, principalmente, as contribuições dos estudos 

culturais e da nova sociologia da infância.  Em nosso entendimento a primeira etapa da 

pesquisa foi necessária para entender o contexto pesquisado, não seria possível programar a 

entrada em campo desconhecendo-se totalmente o ambiente a ser pesquisado.   

 A partir da revisão e leitura da literatura sobre a pesquisa de recepção com a criança 

esta investigação englobou uma pesquisa empírica de abordagem qualitativa, com uma 

metodologia realizada em outras duas etapas.  

 

Etapa 2 

 A observação não participante da rede social Instagram de aproximadamente 50 

crianças e a partir desta um recorte e análise de um corpus visual para melhor entender, 

compreender e aproximar ao público investigado, realizada ao longo de um ano (junho 2013 

até janeiro 2015), onde foi coletada e categorizada um conjunto de fotografias digitais (110  

imagens de crianças não identificadas)  
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 A partir da observação das imagens das crianças o corpus identificado foi dividido 

em dois subgrupos chave: produção individual (produção fotográfica criativa) e games (jogos 

e interações). Entretanto o foco aqui é apresentar uma reflexão apenas do grupo produção 

fotográfica criativa individual, uma vez que, para interpretar os dados encontrados no 

subgrupo games seria necessária uma nova abordagem teórica além da aqui proposta como já 

explicado anteriormente no capítulo I. 

   Como inspiração para a escolha do corpus visual, Roland Barthes (1984) desenvolve 

conceitos importantes para quem pesquisa sobre fotografia, nesse sentido o autor  estabelece 

uma relação entre a câmara clara, onde para ser reproduzida necessita da mão do homem, e a 

câmara obscura que produz uma imagem ligada ao referente através de sua emanação 

luminosa. O texto é uma presente tentativa de análise entre a escrita precisa e analítica da 

academia e a metafórica, emocional e literária. O autor considera qualquer tentativa de análise 

amarrada por dois pólos: entre pensamento analítico e o caráter emocional. 

“ u podia supor que a emoção do Operator (e, portanto a essência da 

Fotografia segundo o Fotógrafo) tinha alguma relação com o 

“pequeno orifício”  estênopo  pelo qual ele olha, limita, enquadra e 

coloca em perspectiva o que ele quer “captar”  surpreender ” 

(BARTHES, 1984, p. 21) 

 

Os critérios de escolha das imagens do corpus: 

 

 Um dos desafios dessa pesquisa foi identificar a teoria que justificasse a escolha das 

imagens do corpus, para isso registrar, separar, organizar e categorizar foi um processo 

constante e necessário. Aqui é importante ressaltar a importância dos usos das tecnologias 

como ferramenta de coleta e organização para facilitar o processo contínuo de busca pela 

informação, um smartphone e um sistema de arquivamento automático de imagens foi usado 

durante o processo de coleta. 

 Durante esse processo, as imagens foram coletadas usando a ferramenta de “print 

screen” do meu aparelho telefônico (um Iphone 5,) onde automaticamente as imagens eram 

enviadas para o meu Dropbox, essa ferramenta possibilitou o uso da tecnologia como 

facilitador no processo metodológico.  
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 Em um primeiro momento essa coleta de imagens não tinha hora, nem lugar, ao 

crescer o número de usuários disponíveis para observação comecei a registrar algumas 

imagens e assim o corpus foi criando volume e possíveis categorizações. Nessa etapa, apenas 

sensibilidade e curiosidade estimularam a separação do corpus. “Decidi então tomar como 

guia de minha nova análise a atração que eu sentia por certas fotos. Pois pelo menos dessa 

atração eu estava certo.”   ARTH  , 198 , p.    . 

 A partir desse momento, mais de 500 imagens já faziam volume em meu servidor, 

era necessário separar esse material. Para organizar foram estabelecidos alguns critérios, e a 

partir destes todas as imagens que não faziam parte deste critério foram descartadas (50 

aproximadamente) e mais de 150 da categoria games. “Quem podia guiar-me? Desde o 

primeiro passo, o da classificação (é preciso classificar, realizar amostragens, caso se queira 

constituir um corpus) a fotografia se esquiva.” (BARTHES, 1984, p.12).  

São eles: 

1. A criança revelar ou informar em seu perfil sua idade ou ano de nascimento (6 a 12) 

2. Representações de afeto e cumplicidade 

3. Representações da idade (e conquistas) 

4. Respeitar a identidade da criança – não revelar seu nome ou localização 

5. Representações de consumo e comunicação (para além do consumo do Instagram) 

aqui entram representações de criatividade e usos de outros aplicativos de edição 

 Ao respeitar os critérios descritos acima e já com parte de um conjunto de imagens 

em mãos, as categorias foram separadas da seguinte forma:  

Detalhamento das categorias propostas: Produção fotográfica criativa individual. 

1. Os amigos (BFF - Best Friends Forever); 

2. O Selfie; 

3. O brinquedos infantis: produtos e marcas; 

4. A família, os animais e viagens; 

5. Conquistas. 
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Etapa 3  

 Inspirada no trabalho de pesquisa de recepção com a criança, recentemente proposto 

pela  professora Orofino (2013) em seu trabalho de pós-doutorado
23

, onde um exercício, uma 

oficina de mídia educação foi proposta como ferramenta de pesquisa, a terceira  etapa 

pretendeu experimentar uma combinação de metodologia para estudos de recepção, consumo 

e infâncias e na pesquisa de recepção com a criança, complementando além da observação 

não participativa descrita na etapa dois, com um grupo focal, uma atividade de mídia-

educação (atividade dada em sala de aula) que foi realizada na escola Pueri Domus, escola 

localizada na zona Sul de São Paulo e 10 entrevistas em profundidade. 

 

 

“Neste sentido, por assim dizer, a etnografia envolve 

“tornar-se nativo”.  stou convicto de que as crianças 

têm suas próprias culturas e sempre quis participar delas 

e documentá-las. Para tanto, precisava entrar na vida 

cotidiana das crianças – ser uma delas tanto quanto 

podia”.  Corsaro, 198 ; Fine & Sandstorm, 1988). 

 

 A escolha da escola deu-se pela facilidade de relacionamento com a escola, onde 

tenho fácil acesso à coordenação, por identificar ao longo do processo de escolha uma escola 

que adota a partir de 2015 o projeto de educação digital em Ipads em seu método de ensino, 

embora somente para alunos a partir do sexto ano. A escolha também foi feita  por descobrir 

um grupo privilegiado de crianças que frequentam a escola em período integral e já tem total 

acesso aos aplicativos, às redes sociais e equipamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

23
http://www2.espm.br/crianca-midia-e consumo > acesso  em outubro de 2014 
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4. CAPITULO III - OS USOS E APROPRIAÇÕES DO APLICATIVO INSTAGRAM 

POR CRIANÇAS NA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

4.1 O ENCANTO DA IMAGEM 

 
 Ao lançarmos o olhar para o Instagram, parece que alguns fatos históricos, dos 

séculos XIX e XX são fundamentais para observar o sucesso do aplicativo estampados na tela 

de um smartphone ou tablet experimentados na contemporaneidade A Revolução Francesa e 

Industrial, divisoras de águas na história, a energia a vapor, o ferro, as Exposições Universais, 

palco de novidades da arte, arquitetura e da indústria, marcaram o início de um percurso 

sedutor e que abriu portas para o aceleramento do novo. 

 O momento histórico que vivemos é marcado pela presença de telefones celulares e 

tablets (ou seriam câmeras digitais?), o ambiente virtual e as redes sociais trouxeram para a 

comunicação mudanças que afetam as relações sociais de maneira intensa onde o público e o 

privado já se misturam.  

Hoje as fotografias mudaram de suporte, da imagem analógica para a digital, 

imagens chegam com facilidade e rapidez e registram os acontecimentos do século XXI, em 

um conjunto de pixels em uma tela luminosa, entretanto desde o século XIX a fotografia já 

exercia um papel importante do desvelamento do mundo.  

Segundo Benjamin (1994) quando reproduzimos algo, mesmo na reprodução 

mais perfeita, um elemento está ausente: o aqui e agora da obra de arte, sua existência única, 

no lugar em que ela se encontra. Para o autor, o aqui e agora do original constitui o conteúdo 

da sua autenticidade, e nela, por sua vez, se enraíza a concepção de uma tradição que 

identifica esse objeto, até os nossos dias, como sendo aquele objeto, sempre idêntico a si 

mesmo. (Benjamin,1994, P.181) 

Os pressupostos de Benjamin (1994) e Morin (1997) podem ser repensados, para 

ele o aparecimento da fotografia transforma a maneira que a realidade é produzida, mas a 

autenticidade da obra pelo que ela nos transmite através da imagem continua sendo marcada 

pelo prazer estético do “aqui e agora”, ou seja, é o reflexo da sua “Aura”, apesar de sofrer 

uma acentuada queda. (Benjamin,1994, P.183).  

A fotografia possibilitou o conceito de “presença na ausência”. Na fotografia é, 

evidentemente, a presença que dá vida. A primeira e estranha qualidade da fotografia é a 

presença da pessoa ou da coisa que, no entanto está ausente. (MORIN, 1997, P.36).  
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Para o pensador as fotografias possuem luz, cores, mas são paradas, não falam. 

Se bem que imóvel, a imagem fotográfica não é uma imagem morta. Uma prova disso é que 

gostamos das fotografias, que olhamos para elas. E, no entanto, as fotografias não são 

animadas, produzimos narrativas a partir da fruição de um quadro parado.  

 

 A paixão, o desejo e o encantamento pela imagem permitem nos levar onde já 

não se está, mesmo que no instante seguinte.  Mesmo ao olharmos para uma 

imagem de alguém ou algo que já se foi, a presença pode ser sentida. Neste 

sentido, é possível dar um nome exato à fotografia: recordação. Esta 

identificação leva-nos longe. A própria recordação se pode chamar vida 

reencontrada, presença perpetuada. (MORIN, 1997, p.37) 

 

 Edgard Morin, por sua vez, ao analisar a experiência da fotogenia afirma que esta é 

uma “qualidade que reside não na vida, mas na imagem da vida”  Morin, 1997, p.   . 

 As revoluções históricas e os avanços tecnológicos possibilitaram à criação de novas 

ferramentas e consequentemente novos equipamentos, despertando curiosidade e desejo. Se 

há poucos anos atrás, meados da década de 90, o telefone celular e a máquina fotográfica 

digital eram objetos de desejo, esses foram transformados e unificados em um só produto e 

assim contribuíram para novas maneiras de apropriações das imagens fotográficas. 

 Para compreender as lógicas do consumo é preciso um olhar profundo aos fatos 

históricos que, fundamentalmente, serviram de alicerces para o universo midiático que 

vivemos atualmente. Se as imagens se relacionam com o tempo, desde a arte rupestre até os 

dias de hoje, onde estarão os rastros dessa sociedade contemporânea, armazenada em 

empresas do setor privado? Quais serão os vestígios deixados para contar essa passagem do 

tempo? “Há algo de libertador, os atores-sociais olhando as coisas como se fosse a primeira 

vez”.    NJAMIN, 1994). 

 Parece que o olhar para essas fotografias já é o entretenimento, que os espetáculos 

sedutores alheios fascinam a sociedade de consumo, e que esse entretenimento de certa forma, 

suaviza o mundo contemporâneo. “Mas a universalização das ideias-imagens de representação 

coletiva passa também por outros caminhos: os da utopia, do sonho, do desejo. E, neste ponto, 

quem não desejaria que os frutos do progresso fossem distribuídos, que se concretizasse a 

construção de um mundo melhor e que a tecnologia suavizasse a vida?”.  P  AV NTO, 

1997). 
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 O interesse e o encantamento pela fotografia ao longo do tempo não é uma diversão 

exclusiva de adultos, diversos brinquedos infantis podem ser encontrados em lojas de 

brinquedos ao som do “click” como estímulo de suas primeiras brincadeiras. 

Impossível imaginar a vida nos últimos 170 anos sem a fotografia, da qual 

derivariam, mas tarde, o cinema, a TV, entre outras formas de produção de 

imagens. Hoje, passados tantos anos de seu advento, pode-se avaliar o papel 

decisivo que teve como possibilidade inovadora de informação e conhecimento, 

instrumento de apoio à pesquisa nos diferentes campos das ciências e das artes, 

e, naturalmente, como suporte da memória do homem e conformadora do 

imaginário coletivo. A experiência da fotografia se confunde com a própria 

experiência humana. (KOSSOY, 2014, p.)  
 

Embora as reflexões acima acontecessem em um tempo que as fotografias não 

eram digitais, nesse sentido, de experiência humana, cultura, imaginação e espetáculo 

propõem uma leitura da fotografia produzida como brincadeira pela criança.  

Para isso, apresento as 116 fotografias, selecionadas na observação do corpus 

analisado na pesquisa, como registro da relação entre produção fotográfica e o consumo do 

aplicativo Instagram. 
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4.2 A CRIANÇA FOTÓGRAFA E O CONSUMO SIMBÓLICO 

 

 Entre as múltiplas interfaces entre comunicação e consumo, onde se investiga a 

constituição do consumidor como agente social central no contemporâneo, poderíamos 

classificar esse estudo sob a ótica da sedução da cultura do entretenimento, do consumo na 

cultura digital e as memórias relacionadas ao consumo na atualidade. 

 O entrelaçamento entre crianças, comunicação e consumo se dará com maior ênfase 

através dos usos e apropriações da tecnologia entendido aqui a partir da visão de teóricos do 

Campo da Comunicação. Maria Aparecida Baccega (2014) ao entender o consumo como 

totalidade do processo comunicacional que “nasce” e “retorna” a sociedade, revela que, sem 

conhecer a sociedade de consumo fica difícil pesquisar e refletir sobre comunicação, pois 

assim como os meios de comunicação, o consumo também impregna a trama cultural. 

 

A linguagem do consumo transformou-se uma das mais poderosas 

formas de comunicação social. O consumo é um dos indicadores mais 

efetivos das práticas socioculturais e do imaginário de uma sociedade. 

Manifesta, concretiza tais práticas. Revela a identidade do sujeito, seu 

lugar na hierarquia social, o poder de que se reveste.  

(BACCEGA, 2014, p.55) 

 

 Em nosso entendimento o consumo do aplicativo Instagram, através de um 

equipamento de última geração representa para a criança uma sensação de pertencimento, não 

somente comparada com a vida adulta, mas também de destaque entre os demais do seu grupo 

de convívio, a criança através de suas conquistas e imagens manifesta um sentimento de bem-

estar e inclusão. 

 Douglas e Isherwood (2007) ao trazerem uma visão antropológica do consumo, nos 

mostraram que as pessoas não compram bens apenas para suprir suas necessidades biológicas, 

mas que como estes bens têm uma função comunicativa, eles podem ser usados como um 

meio de estabelecer relações sociais, e que o “consumo é o processo de transformar 

mercadorias em bem-estar”  DOUGLA , 2007, p. 2  . Os autores apresentam uma 

perspectiva sobre o significado dos objetos, esse comunicam e marcam presença e 

significados em uma esfera social. “O consumo usa os bens para tornar firme e visível um 

conjunto particular de julgamentos nos processos fluidos de classificar pessoas e eventos”  

(DOUGLAS, 2007, p.16) 
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 “Os meios de comunicação constituem espaços-chave de condensação e interseção 

de múltiplas redes de poder e de produção cultural”.  

(MARTIN-BARBERO, 2009).  

 

 Ainda sob a ótica de práticas entre culturas, a perspectiva adotada pela Teoria das 

Mediações latino-americana aponta que as articulações entre comunicação estão relacionadas 

a praticas sociais. “o eixo do debate deve se deslocar dos meios para as mediações, isto é, para 

as articulações entre práticas de comunicação e movimentos sociais.”  MARTÍN-BARBERO, 

1997, p. 258).  

 Nesse sentido, observando as relações sócio culturais e o processo comunicacional 

proponho uma leitura das imagens relacionada ao consumo simbólico na contemporaneidade 

apresento a seguir 120 imagens escolhidas em mais de 500 registradas sobre essas práticas de 

comunicação e consumo que permitem a inserção da criança na sociedade em redes ao 

registrar com criatividade e sensibilidade sua participação nesse cenário contemporâneo. 

 Aqui o eixo de debate deve se deslocar para as mediações, isto é, para as articulações 

entre a prática de comunicação e os movimentos sociais, para as diferentes temporalidades e 

para a pluralidade de matrizes culturais. (MARTIN-BARBERO, 1997). 

 

 Com isso apresento o detalhamento das categorias propostas: A produção fotográfica 

criativa individual do usuário do Instagram na cidade de São Paulo, identificada a partir de 

seus uniformes. 

1. Os amigos (BFF - Best Friends Forever); 

2. O selfie; 

3. O brinquedos infantis: produtos e marcas; 

4. A família, os animais e viagens; 

5. Conquistas. 
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4.3 AS 5 CATEGORIAS-CHAVE DO CORPUS OBSERVADO. 

 

Categoria 1. OS AMIGOS, BEST FRIENDS FOREVER (BFF) 

 

Há pouco menos de 25 anos as relações de carinho e amizade eram trocadas em 

diários impressos, revistas recortadas e declarações em agendas escolares, nos dias atuais 

migram do Orkut ao Facebook, do Facebook ao Instagram, como já observado anteriormente 

segundo a pesquisadora e educadora Macedo (2014) em seu trabalho investigativo do Orkut 

ao Facebook24, mapeado em sua tese de doutorado na área da Educação.  

  

E neste contexto, cabe investigar de que maneira as redes sociais estão 

implicadas nas novas relações de afeto entre crianças mediadas pelas tecnologias 

digitais. Se por um lado suspeita-se de um esvaziamento e banalização do que 

seja a amizade, por outro é uma nova forma de demonstrar afeto, manter 

frequentes contatos e estreitar as relações. Um grupo de meninas, por exemplo, 

mantém álbuns em seus perfis nomeados como BFF (Best Friends Forever, que 

em português significa: Melhores Amigas para Sempre). Nesses álbuns, são 

colocadas fotos de momentos em que estão na escola, uma na casa da outra, em 

festas e passeios que fazem juntas. (MACEDO, 2014, p.270) 

 

 Ao observar a produção fotográfica das crianças, o consumo pode ser abordado à luz 

da dimensão dos usos e apropriações sociais na modernidade: tendo o consumo fundamental 

para a modernidade e para a reflexão sobre a modernidade, levantando questões de 

necessidades de identidade, escolha e representação, poder e desigualdade, da relação entre o 

público e o privado, o Estado e a sociedade, o individual e o coletivo. (SLATER, 2002) 

 Em sua obra "Cultura do consumo & modernidade", o sociólogo norte-americano 

Don Slater25 faz um longo histórico do que chama de "cultura do consumo", que, para ele, é o 

"modo dominante de reprodução cultural" criado na construção do mundo moderno. Slater 

afirma que, assim como as experiências, os bens e os serviços são usados pelos sujeitos para 

realizar projetos de identidade: "na modernidade, o mundo inteiro é uma experiência passível 

de consumo" (2004, p.23). Ao consumir, o indivíduo interage socialmente, participa de 

espaços de escolhas e de diálogos, satisfaz necessidades materiais, culturais e simbólicas, 

                                                 

24
MACEDO, Nélia Mara Rezende. “Você tem face?” Sobre crianças e redes sociais 

online. 2014. 296f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 
25

 SLATER, Don. Cultura do consumo & modernidade. São Paulo: Nobel, 2002. 
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desenvolve seu senso de pertencimento e exerce seu direito de comunicar-se com o mundo à 

sua volta.  

 O consumo sob a ótica cultural neste estudo já se inicia pelo download do aplicativo 

ou o tipo de aparelho tecnológico para usar o Instagram, seja um Ipad, Iphone ou outra marca 

que já faz parte da inclusão desta criança em um determinado grupo. 

 Ao observar as relações de amizade entre as crianças na rede Instagram, foi possível 

encontrar algumas interações que mudaram de ambiente ou rede social, mas não de 

tratamento e afetividade. 

 Na investigação do corpus fotográfico a categoria Best Friends Forever (ou BFF), foi 

uma das mais destacadas, as relações de amizade se fortalecem nessa faixa etária, as redes 

sociais possibilitam que essas relações estendam-se para além dos muros da escola, dos 

diários e das agendas impressas, estão na rede.  

 

 

FIGURA 3: BFF (Best Friends Forever) 
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 Entre as imagens selecionadas na categoria BFF é possível observar que muito além 

de cyberbullying, essas crianças apresentam relações de afeto e cordialidade que se fortalecem 

na representação na rede. 

 Apesar de não fazer parte do corpus dessa pesquisa, entre essas crianças foi possível 

observar o compartilhamento de  vídeos de 15 segundos onde a criança edita um clipe de 

vídeo e  música e apresenta uma declaração ao amigo ou amiga no dia do seu aniversário. 

Entre os aplicativos mais usados para essa edição de vídeo estão o Flipagram e o Steyapp. 

 A pesquisa ao observar as culturas infantis contemporâneas, buscou mapear através 

das imagens coletadas no aplicativo as interações entre pares. 

 O conceito de cultura de pares foi desenvolvido pelo sociólogo William Corsaro e 

nos dá aporte teórico sobre as relações de cumplicidade na produção cultural fotográfica da 

criança, para o pesquisador, a produção cultural do mundo infantil é resultado principalmente 

das relações das crianças com os seus "pares", ou seja, com um grupo de crianças que convive 

junto em seu dia a dia (família, escola, casa, amigos) e que essas contribuições permitam 

oferecer contribuições para o debate social sobre a criança, a mídia e o consumo e a inserção 

da criança na sociedade em redes. (CORSARO, 2011) 

 Como já abordado na introdução o maior desafio da pesquisa sobre os usos da 

tecnologia por crianças seja acompanhar a velocidade em que uma preferência mude, 

entretanto alguns padrões mudam de ambiente, mas as ações se repetem, das agendas ao 

Orkut, do Facebook  ao Instagram.  

 O último dia de aula é representado para a criança como o encerramento de uma 

etapa, como parte da cultura em diversas escolas de São Paulo registrar as camisetas com 

assinatura dos amigos no último dia de aula faz parte do ciclo dos rastros de uma infância. 
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                       FIGURA 4: ÚLTIMO DIA DE AULA 

 

Não se trata apenas de riscos e cognição, exposição e excesso, rede social 

também fala de afeto, de emoção e sentimento compartilhado entre uma geração conectada. 

 

O homem é um ser social. Nunca poderemos explicar a demanda 

olhando apenas para as propriedades físicas dos bens. O homem 

precisa de bens para comunicar-se com os outros e para entender o 

que se passa à sua volta. As duas necessidades são uma só, pois a 

comunicação só pode ser construída em um sistema estruturado de 

significados.  Seu objetivo dominante como consumidor, colocado nos 

termos mais gerais, é a busca de informação sobre a cena cultural em 

constante mudança.(DOUGLAS e ISHERWOOD, 2007, p.16) 
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Categoria 2. O SELFIE 

 A exposição na rede nos dias atuais aponta a categoria selfie como uma das mais 

representativas, se a identidade dessas crianças fosse revelada nessa pesquisa, seria possível 

apresentar e mapear ao menos dez escolas da rede particular de São Paulo.  

 Nessa faixa etária a busca pela popularidade e aceitação do grupo pode perder o 

controle se a criança não está orientada, seja pelos pais, escola ou iniciativas públicas e 

privadas que falam com a criança em rede.  Não pretendo manter uma posição romântica nem 

ignorar os possíveis riscos que a rede poderia representar, como um exemplo o envio de 

imagens editadas e não autorizada entre grupos, entretanto dados apontados na última 

pesquisa TIC Kids Online de 2013 revelam que quando questionados sobre os riscos, apenas 

8% dos pais e responsáveis acreditam que seu filho tenha passado por alguma situação de 

incômodo ou constrangimento na Internet – percentual semelhante ao apontado na edição de 

2012 (6%).   

 É como se pudéssemos olhar, a partir da ótica de uma criança que nasceu nesse 

ambiente digital e entender que, para elas, se expor de uniforme em uma rede social, tirar um 

selfie no banheiro da escola, um auto-retrato ou em um grupo de amigos revelando sua 

localização teriam os mesmos riscos de andar de uniforme em um shopping, na rua ou 

restaurante de São Paulo. 

 

FIGURA 5: PARQUINHO 
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 Os pesquisadores Gardner e Davis (2013) apresentaram uma visão recente sobre essa 

geração a partir de três pontos de vista, abordando identidade, intimidade e imaginação de 

crianças e jovens em uma geração denominada The App Generation ou “Geração App”, 

(tradução nossa). Ao considerarem Identidade os autores observaram que atualmente crianças 

e jovens raramente fazem diferença entre suas vidas online e off-line, apontam que apesar de 

se exporem não contam cada detalhe de suas vidas e que sua identidade online é muito menos 

completa que sua vida off-line. (2013; p.63) 

 Ainda sob a ótica de Gardner e Davis (2013) ao considerar os usos de aplicativos, 

onde mais de três milhões de apps estão disponíveis para venda para essa faixa etária, 

apontam que os mesmos podem até excluir um senso de identidade, incentivar relações 

superficiais entre eles e frear uma imaginação criativa. Por outro lado, os benefícios de 

aplicativos são igualmente impressionantes, também podem promover um forte senso de 

identidade, permitir relacionamentos profundos, e estimular a criatividade. 

  No conjunto de imagens abaixo podemos observar um menino que produz uma auto-

fotografia, edita através de um aplicativo e depois brinca com a imagem, transformando seu 

visual como de um brinquedo de blocos. 

 

FIGURA 6: SELFIE CRIATIVA 
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As fotografias abaixo representam um conjunto de imagens que aparece com 

frequência, um selfie envergonhado, brincalhão. 

  

FIGURA 7 e 8: SELFIE RISONHA 

 

 Ainda outro menino faz uma foto com seus óculos e divulga uma fotografia com seu 

olho grande como brincadeira, e assim como outras imagens editadas a partir de outros 

aplicativos.  

  

 

FIGURA 9: OLHO GORDO 
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 Selfie se for compreendido como um fenômeno parece ser um tanto significativo 

quanto às práticas de interação e compartilhamento de fotografia atuais.  

 O selfie aparece grande frequência, revelando turmas, escolas, grupos e laços de 

amizade, respeitando a identidade dessas crianças, essas imagens não podem ser reveladas, 

entretanto nota-se ao fotografar que não mais é apenas o ato do registro, mas carrega cada vez 

mais consigo rastros de exibição e diálogo para com os pares. 

 Isso nos indica que o selfie, observado também como editado e performado  e posto 

na rede, pode ser entendido como uma forte expressão das crianças  nos dias atuais. 
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 Outra característica identificada no corpus observado foi a presença de suas 

fotografias infantis. No Brasil, comemora-se no feriado do dia 12 de Outubro o dia das 

crianças, é possível observar em muitos perfis a criança, entre 10 e 12 anos postar uma foto 

sua um pouco mais nova, entre seus 4 e 8 anos, já com saudades da infância, como se naquele 

instante não fossem mais crianças. 

  

Os lugares ocupados pela infância na sociedade resgatam as noções de 

representação e cultura como “aspectos cruciais  ...  tanto para as 

crianças como para os adultos”, e apontam para o fato de que “por 

diversas razões, as mídias eletrônicas têm um papel cada vez mais 

significativo na definição das experiências culturais da infância 

contemporânea”   UCKINGHAM, 2007, p.32). 

 

 

 

FIGURA 10: MEMÓRIAS DA INFÂNCIA 
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Categoria 3. OS BRINQUEDOS INFANTIS, PRODUTOS E MARCAS  

 
 Os brinquedos são objetos de uma cultura e falam da infância de modo geral, através 

do tempo os brinquedos e as brincadeiras foram se transformando. Em seu texto sobre o relato 

de uma menina Luana, com um celular com câmera na mão em suas férias, a pesquisadora 

Orofino (2011) fala sobre a capacidade de produção e imaginação de uma criança diante de 

um aparato tecnológico, como uma repórter de imagens. 

 

Cultura que resiste, cultura que emerge.  Nem parece o fim do mundo 

com crianças bitoladas pela  tecnologia e de jovens formatados pelos 

videogames. Os estudos sobre as relações entre mídias e crianças 

geralmente apelam para um viés ortodoxo, em que a criança ainda é 

passiva diante dos meios.   Há controvérsias.  De fato os hábitos de 

consumo da tecnicidade são de uma transformação 

radical. (OROFINO, 2011, p.58). 

 

Apesar de existir uma preocupação evidente pelo senso comum sobre os efeitos 

dos usos no desenvolvimento cognitivo da criança e muito se ouvir falar em abandono e 

substituição de atenção e carinho por aparatos tecnológicos existe ainda nos dias atuais um 

discurso muito comum que defende que as crianças não tem a mesma infância dos nossos 

antepassados, que existe uma sociedade digital isolada em aparatos tecnológicos. Esse 

discurso preconceituoso não explora e não conhece a capacidade criativa e divertida que uma 

criança pode ter ao acessar um aparato tecnológico, mas é evidente que os limites e 

consequências desses usos excessivos devem ser considerados. 

 

O brinquedo, mesmo quando não imita os instrumentos dos adultos, é 

confronto, e, na verdade não tanto da criança com os adultos, mas 

destes com a criança. Pois quem se não o adulto fornece 

primeiramente à criança os seus brinquedos? E embora reste a ela uma 

certa liberdade em aceitar ou recusar as coisas, não poucos dos mais 

antigos brinquedos (bola, arco, roda de penas, pipa) terão sido de certa 

forma impostos à criança como objetos de culto, os quais, só mais 

tarde, e certamente graças à força da imaginação infantil, 

transformaram-se em brinquedos. (BENJAMIN, 2002, p.96)  
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  É comum nos dias atuais ouvirmos críticas e observarmos olhares, ainda 

preconceituosos, sobre uma geração hipoteticamente abandonada em seus tablets e 

smartphones. Abandonada? Em que medida? Existe ainda uma visão apocalíptica da infância 

perdida? 

As brincadeiras mais tradicionais como pique-esconde, pular corda e escorrega, 

ainda estão presentes nos dias atuais, mas o mesmo fascínio que uma criança tem por uma 

bola pode ter por um eletrônico, por uma sala de artes com tintas e sucatas e por um aplicativo 

de artes. Embora alguns pensamentos mais tradicionais e moralistas sobre os usos das novas 

tecnologias por crianças possam assustar, ao observar o avanço com o qual a tecnologia está 

presente nos diferentes contextos de infâncias, pode- se também abrir portas para um universo 

divertido, lúdico e uma maneira de expressão e comunicação na contemporaneidade.  

  Essa contribuição sobre consumo nos dias atuais por crianças conectadas em 

rede nos permite observar sobre os processos midiatizados registrados nesse universo com 

uma visão não romântica, mas otimista desse processo de consumo. Ao lançarmos um olhar 

para a área da comunicação, existe uma mudança significativa na relação entre emissor-

receptor onde o indivíduo em rede passa a ser influenciador nesse processo, apresenta a 

criança explorando o lado de influenciador e reprodutor de opiniões sobre diversos produtos 

tecnológicos ou não. 

 

FIGURA 11: APLICATIVOS FAVORITOS 
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FIGURA 12: GERAÇÃO MINECRAFT 

 

  Um dos destaques do corpus observado é o aplicativo Minecraft que é basicamente 

um jogo eletrônico que permite a construção usando blocos (cubos) dos quais o mundo é 

feito. Para as crianças jogar Minecraft é usá-lo como ferramenta criativa.  

 Não há forma de vencer em Minecraft, uma vez que não há objetivos requeridos e 

enredo dramático que necessite ser seguido. Os jogadores passam a maior parte de seu tempo 

simplesmente minerando e construindo blocos de material virtual, daí o nome do jogo. 

 Uma vez que os jogadores tenham coletado e construído um inventário suficiente de 

recursos, eles usam estas aquisições virtuais para conceber casas e paisagens, muitas vezes 

construindo todos os tipos de estruturas de blocos, estimulando sua criatividade e produções 

virtuais.  

 Com isso, ao conseguir uma conquista faz com que a criança compartilhe isso com 

os demais de sua rede. 
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 Essa reflexão a partir dessa compreensão, onde a criança utiliza o aplicativo para 

captar figuras e personagens, editá-las e reproduzi-las, com apropriações infantis da mídia de 

uma maneira lúdica, nos apresenta processos sociais caracterizados por formas de diferença 

de usos entre gerações, entretanto apesar de ser uma extensão de seu universo infantil, se pode 

observar uma semelhança ao mundo adulto nas redes sociais, o de compartilhar suas 

conquistas. 

 Um fato semelhante ao que aconteceu coma indústria do licenciamento de produtos  

televisivos, é possível nos dias atuais encontrarmos produtos e coleções Minecraft que a partir 

de um aplicativo derivou-se coleções, roupas e até um game da franquia. 

 O aplicativo Fingerfaces ainda aparece de forma sutil, mas está ganhando destaque 

entre as postagens, principalmente entre as fases finais da separação das imagens, entre 

Dezembro e Janeiro de 2015. O aplicativo permite o usuários fazer carinhas e desenhos em 

seus dedos, como já antigamente era feito com fantoches e canetinhas esferográficas. 

 

 

FIGURA 13: APLICATIVO FINGER FACES 

 

 

.  
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 Ao observar as diferenças entre gêneros, meninos e meninas apresentam semelhanças 

no que toca ao afeto, carinho com os amigos, brincadeiras com aplicativos. Ambos 

colecionam capinhas de celular, álbuns de figurinhas, garrafinhas, pelúcias e brinquedos. 

 As representações relacionadas ao consumo de produtos apresentam alguma 

diferença, extensão de seu universo além da tela. Vídeo games e futebol aparecem com 

frequência entre os meninos e pulseiras, costura e bonecas entre meninas. 

   

 

FIGURA 14: FUTEBOL E COPA DO MUNDO 
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FIGURA 15: OS MENINOS 
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FIGURA 16: AS MENINAS 

 

FIGURA 17: MENINOS E MENINAS 
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 Essas crianças em rede compartilham o universo de seu cotidiano, estão presentes os 

álbuns de figurinha em época de copa do mundo no Brasil, a coleção das garrafinhas, o livro 

favorito, o tênis momento, assim como seus doces e produtos prediletos. 

   

 

 

FIGURA 18: BRINQUEDOS E APPS 

 

 O brinquedo de bloco Lego, muito comum no contexto social o qual essas crianças 

estão inseridas aparece com frequência nos perfis de meninos e meninas, algumas 

representações do Minecraft e do aplicativo Angry Birds também são representados em forma 

de blocos. É comum identificar imagens como novos produtos e franquias que vêm sendo 

derivados de aplicativos, como o Angry Bird e o Minecraft que agora viraram blocos Lego. 
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Categoria 4. A FAMÍLIA, ANIMAIS E VIAGENS 

 Presente de diversas maneiras e discursos a família aparece na rede, são declarações 

nos dias das mães como “a melhor do mundo”, “eu amo meu irmão menor”  e “férias com os 

primos”.  

 Durante os quase dois anos de observação apenas uma imagem de ciberbullying foi 

localizada, e ainda assim como forma de carinho e brincadeira entre irmãos, essa constatação 

reforça uma necessidade de busca por mais dados e desenvolvimento de pesquisas na área 

para que sejam identificados os tipos de bullying virtuais e consequências destes para essa 

geração, nessa pesquisa eles não foram destacados como relevantes. 

 

 

FIGURA 19: FAMÍLIA TUDO “PRA” MIM 
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FIGURA 20: BULLYING DE IRMÃ e FIGURA 21: PROIBIDO MENINO: “PO MANO” 

 

 

 

 

 

FIGURA 22: AMOR ENTRE IRMÃOS 
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FIGURA 23: ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO  

 

 Os animais de estimação são destaque entre a categoria família, viagens em família 

também representam união e harmonia na rede, algumas imagens de viagens entre turmas, 

com crianças já entre 10 e 12 anos foram identificadas, mas não serão apresentadas, pois 

revelam uniformes e localização, como acampamentos de férias e hotéis fazenda. 

 

FIGURA 24: VIAGENS 
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Categoria 5. CONQUISTAS 

 

 As crianças desta pesquisa relatam seus brinquedos suas realizações e conquistas, 

apresentam suas coleções, seus objetos de desejo como um uma camiseta de um time e um 

telefone de última geração. Se por um lado poderia ser visto pelo lado crítico da sociedade 

do consumo também representa práticas comuns no seu cotidiano. 

 A imagem abaixo representa a conquista de um menino de 7 anos, com seus 

aplicativos favoritos e joguinhos de ação. 

 

 

FIGURA 25: “FINALM NT  UM IPHON !” 
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FIGURA 26: NO PAPEL E NA REDE 

 

 Não é somente um Iphone novo destaque entre suas conquistas, uma nota boa, 

aprender matemática, construir um brinquedo de papelão, ter a coragem de arrancar um 

dente, pois a “fada do dente” já não existe mais também são alguns dos exemplos que 

fazem parte das conquistas infantis. 

 

 

 

FIGURA 27: FADA DO DENTE 
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 Diante das reflexões e imagens apresentadas dessa geração fica uma dúvida: Qual é o 

brinquedo? O aplicativo Instagram? Os aplicativos de edição de imagem usados? Ou seriam 

seus brinquedos construídos ou comprados prontos que são fotografados e postados que 

representam que as crianças ainda brincam, e muito.  

 Essas crianças brincam de vídeo game, de aplicativo, brincam na piscina e no clube, 

divertem-se em viagens, realizam obras de arte, realizam-se no esporte, no piano, na costura, 

fazem pulseirinhas, colorem, colecionam, valorizam a família e são crianças na rede. 

 No capítulo IV apresentarei os encontros da pesquisa de campo e a minha primeira 

experiência de campo e documentada sobre o diálogo entre crianças e tecnologia. 
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5.  ENCONTROS E DESENCONTROS NA PESQUISA DE CAMPO 

 

5.1 A TECNOLOGIA NA ESCOLA 

 

 A intenção da pesquisa de campo foi realizada com abordagem etnográfica e grupos 

focais com entrevistas em profundidade com 10 crianças. A inspiração para fazer a 

aproximação de campo veio a partir da leitura dos textos e abordagens do pesquisador 

William Arnold Corsaro.  

 A etnografia é o método que os antropólogos mais empregam para estudar as culturas 

exóticas. Ela exige que o pesquisador entre e seja aceito pelo grupo pesquisado. “ m pesquisa 

etnográfica é importante que o pesquisador inclua-se no cotidiano das crianças pesquisadas” 

(Corsaro, 1985). 

  A proposta de entrada em campo foi enviada para a escola Pueri Domus, localizada 

na zona Sul de São Paulo.  

 Uma carta de autorização foi enviada aos pais explicando o tema e a proposta da 

pesquisa para verificar o interesse em participar. Até junho de 2014 foram recebidas apenas 

cinco autorizações dos pais, programando-se assim a entrada em campo para o mês de 

Setembro de 2014. Logo ao iniciar o trabalho na escola, novas crianças demonstraram 

interesse em participar da pesquisa, com isso chegamos ao número de 10 autorizações para 

entrevistas. 
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    “ ei que o Facebook comprou o Instagram e comprou 

o WhatsApp e vai dominar o mundo...” 

E.F, 9 anos 

 

 Para a aproximação e conversa inicial com as crianças as visitas aconteceram da 

seguinte maneira:  

 

Atividade 1: Aproximação com a criança 

 

 A primeira atividade em campo foi uma conversa informal com a criança, a proposta 

foi embasada em um debate sobre a relação com a tecnologia. Para essa atividade, foram 

selecionados e apresentados alguns cartazes com imagens de ícones de sites de redes sociais e 

aplicativos com o objetivo de identificar a familiaridade das crianças pesquisadas.  

 Os ícones foram escolhidos a partir das referências encontradas na observação não 

participativa, esperava-se intencionalmente que essa atividade facilitasse a aproximação com 

a criança.  

 Os logotipos, marcas e aplicativos com seus respectivos ícones escolhidos foram 

selecionados, já sabendo como agradar apresentando imagens familiares, assim como também 

provocar a discussão com imagens de produtos recém-lançados e que talvez não fossem 

familiares para essas crianças 

 Para esta atividade foram propostas as seguintes logomarcas: Facebook, Twitter, 

Snapchat, Whatsapp, Instagram, Hyperlapse, Vimeo, Retrica, Perfect 360, Minecraft, 

YouTube, Piccolage, Slingshot e Fingerfaces. 

 

 

FIGURA 28: LOGOMARCAS EM REDE 
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 “Vem aqui mais para esse canto da sala, vamos ensinar pra você a dancinha da 

conexão, o telefone não pega muito bem nessa sala” 

L.B, 9 anos 

 

 Logo no primeiro dia da atividade as crianças demonstraram interesse em participar,  

embora o foco da pesquisa seja os usos do aplicativo Instagram a entrada em campo trouxe 

para essas crianças a oportunidade de levar para a escola seus aparatos tecnológicos, e além 

disso o sentido de pertencer a um grupo de discussão onde  eram ouvidas e colocadas na 

posição de diálogo perante ao adulto, manifestavam um entusiasmo sobre o tema. 

 Os alunos do grupo são alunos de período integral da escola, todos possuem um 

aparelho tecnológico de ultima geração, um Iphone (versão 4, 5, 5s) e Ipads. A escola 

pesquisada não autoriza o uso desses equipamentos, durante o período escolar, para essas 

crianças até o quinto ano, mas a partir do sexto ano a escola programou a partir de 2015 o uso 

de tablets como ferramenta de aula, com isso essas crianças anseiam a chegar ao sexto ano e 

pertencer a esse grupo.  

 O grupo falava simultaneamente, crianças disputando espaço para apresentar seus 

aplicativos favoritos, demonstraram interesse pelo tema e receptividade à pesquisa, ainda que 

indagassem por eu ter escolhido o aplicativo Instagram, entre tantos outros que eles gostam, 

como citado frequentemente o WhatsApp (bate-papo), o YouTube, Snapchat (envio de 

mensagens instantâneas que apagam) e o Flipagram (editor de vídeos). 

 Ao entrar em campo, logo no primeiro dia pude perceber que para pesquisar a 

relação da criança e tecnologia é necessário entender melhor a dinâmica, pois os interesses do 

grupo podem ser diversos. 

 A atividade em campo permitiu um encontro para além da análise das imagens 

fotográficas, como as crianças tinham idade entre 7 e 10 anos foi perceptível a diferença entre 

algumas preferências e conhecimento sobre diferentes produtos em um curto tempo de 

diferença entre idades. 

 Um ponto comum entre o grupo foi que eles gostam de conversar sobre tecnologia, e 

sentem-se contentes ao serem ouvidos e condutores sobre o assunto. 
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 Entre as 10 crianças autorizadas pelos pais a participar da pesquisa apenas três 

efetivamente aceitaram meu convite de acesso ao seu perfil no Instagram, algumas dessas 

imagens fazem parte do corpus analisado, confirmando que alguns padrões do se repetem, 

como os encontrados nas categorias apresentadas no capítulo II. 

 A partir desta leitura do segundo dia, a percepção sobre o percurso da pesquisa de 

campo mudou, observei que é possível sim realizar uma pesquisa por amostragem e 

identificar alguns padrões de consumo entre gerações, como apresentado na análise do corpus, 

entretanto para entender o vasto campo do consumo entre crianças é preciso ouvi-los e 

entretê-los com uma metodologia dinâmica, pois o foco pode ser perdido com facilidade, 

principalmente se os aparelhos disponíveis são de uso pessoal, com o acesso liberado a 

criança deixa de fazer a atividade proposta e desvia para outro assunto, ou aplicativo com 

facilidade. 

 

 

FIGURA 29: O CAMPO 
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Atividade 2: A criança filma a criança 

 

 A atividade dois da pesquisa também teve como inspiração o pesquisador William 

Corsaro, para o sociólogo pesquisar a criança não deve ser feito na postura de um adulto, o 

pesquisador define “a pesquisa com, e não mais sobre, crianças” (Corsaro, 1985). O desafio 

nesta etapa foi encontrar uma maneira de interagir com a criança sem imprimir a condição de 

adulto.  

 Corsaro (2005) foi uma referência fundamental nesta etapa da pesquisa. O 

pesquisador observou, em seu estudo com crianças nos Estados Unidos e na Itália, que seu 

maior desafio estava em não ser percebido por elas como um adulto “poderoso e controlador 

de suas vidas”.  Corsaro, 200 , p.     .  

 Inspirada no trabalho de pesquisa de recepção com a criança, recentemente proposto 

pela  professora Maria Isabel Orofino em seu trabalho de pós-doutorado7, onde um exercício, 

uma oficina de mídia educação foi proposta como ferramenta de pesquisa, a terceira  etapa 

pretendeu experimentar uma combinação de metodologia para estudos de recepção, consumo 

e infâncias e na pesquisa de recepção com a criança, complementando além da observação 

não participativa descrita na etapa dois, com um grupo focal, uma atividade de mídia-

educação (atividade dada em sala de aula) que foi realizada na escola Pueri Domus, escola 

localizada na zona Sul de São Paulo e 10 entrevistas em profundidade. 

 

 

“Neste sentido, por assim dizer, a etnografia envolve “tornar-se 

nativo”.  stou convicto de que as crianças têm suas próprias culturas e 

sempre quis participar delas e documentá-las. Para tanto, precisava 

entrar na vida cotidiana das crianças – ser uma delas tanto quanto 

podia”.  Corsaro, 198 ; Fine &  andstorm, 1988 . 

 

 A escolha da escola deu-se pela facilidade de relacionamento com a escola, onde 

tenho fácil acesso à coordenação, por identificar ao longo do processo de escolha uma escola 

que adotou a partir de 2015 o projeto de educação digital em Ipads em seu método de ensino, 

embora somente para alunos a partir do sexto ano. A escolha também foi feita  por descobrir 

um grupo privilegiado de crianças que frequentam a escola em período integral e já tem total 

acesso aos aplicativos, às redes sociais e equipamentos.  
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 A partir deste pensamento etnográfico entendi a dificuldade de entrar em campo sem 

ser notada. Para caracterizar uma pesquisa etnográfica seria necessário passar mais tempo em 

campo. Com isso através da observação prévia do comportamento das crianças no Instagram, 

como troca de likes e  seguidores, denominados “follow for follow”, e outras atividades onde 

as crianças interagem entre si usando o recurso de vídeos curtos (15 segundos) surgiu a ideia 

de escolher essa etapa da metodologia na atividade 2. 

 Nesse momento o campo já não era tão desconhecido, pois a vivência na observação 

não participativa deu um sentido de já conhecer aquele grupo pesquisado há muito tempo. 

 Como brincadeira, a criança filma a criança, foi uma atividade proposta como lição 

feita em sala, seguindo um roteiro de entrevista, nessa atividade as crianças produziram mini 

vídeos entre si contribuindo com depoimentos sobre a tecnologia.  

 Enquanto as crianças realizavam a tarefa, foi possível perceber algumas evidências 

sobre essa experiência. A primeira que o tempo estimado para a realização da tarefa foi maior 

do que realmente era preciso, as crianças tem facilidade em manusear os aparatos, 

demonstraram interesse em realizar esse tipo de tarefa, mas são muito rápidas. 

 Durante a atividade de campo foi fácil observar o sucesso e interesse pelo aplicativo 

WhatsApp e com isso solicitado aos mesmos que ao término da atividade os vídeos fossem 

enviados para o meu número, três vídeos foram coletados dessa maneira, outros depoimentos 

foram gravados no meu celular, pois ao longo da atividade duas crianças ficaram sem bateria. 

  

 As questões escolhidas nesse segundo dia de atividade envolviam reflexões sobre 

privacidade, riscos oportunidades e preferências. São elas: 

 

1. O QUE VOCÊ MAIS GOSTA DE FAZER NA INTERNET? 

2. VOCÊ ACHA A INTERNET PERIGOSA? POR QUÊ? 

3. O QUE É UMA REDE SOCIAL? 

4. O QUE É POLITICA DE PRIVACIDADE? 

5. QUAIS SÃO SEUS APLICATIVOS FAVORITOS? 

6. O INSTAGRAM PARA VOCÊ É... 
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 Entre as respostas apresentadas a criança demonstrou familiaridade com o assunto e 

embora não saiba exatamente usar as palavras para explicar apresentou uma noção sobre o 

que é uma politica de privacidade e os perigos da Internet. 

 

 Em um dos depoimentos R.L declarou em entrevista para a colega de classe C.B: 

 

1. O QUE VOCÊ MAIS GOSTA DE FAZER NA INTERNET? 

Acessar vídeos no YouTube 

2. VOCÊ ACHA A INTERNET PERIGOSA? POR QUÊ? 

Claro que sim, pois pode “rackear” o seu negocio 

3. O QUE É UMA REDE SOCIAL? 

Pra mim uma rede social é uma rede, claro, social. Quer dizer o seguinte: você posta 

uma coisa e as pessoas que não estão do seu lado, estão do outro lado do mundo 

veem. 

4. O QUE É POLITICA DE PRIVACIDADE? 

Um exemplo, eu “to” vendo um site e a politica de privacidade diz que é proibido 

copiar imagens, colocar nos outros sites. 

5. QUAIS SÃO SEUS APLICATIVOS FAVORITOS? 

Minecraft, YouTube e WhatsApp 

6. O INSTAGRAM PARA VOCÊ É... 

Uma rede social onde você tem que que aceitar os seus amigos para ver suas 

postagens. 

 

Declaração da A.B para P.B: 

 

1. O QUE VOCÊ MAIS GOSTA DE FAZER NA INTERNET? 

Postar fotos e conversar com as minhas amigas 

2. VOCÊ ACHA A INTERNET PERIGOSA? POR QUÊ? 

Sim, tem muitos rackers. 

3. O QUE É UMA REDE SOCIAL? 

Onde você fala com seus amigos e posta fotos 

4. O QUE É POLITICA DE PRIVACIDADE? 

Não sei 
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5. QUAIS SÃO SEUS APLICATIVOS FAVORITOS? 

Candycrush, Minecraft, Snapchat, WhatsApp e YouTube. 

6. O INSTAGRAM PARA VOCÊ É... 

Uma coisa você posta fotos e vê coisas engraçadas 

 

Conversa entre duas meninas: M.C e M.C 

 

1. O QUE VOCÊ MAIS GOSTA DE FAZER NA INTERNET? 

Mandar fotos para as pessoas e conversar 

2. VOCÊ ACHA A INTERNET PERIGOSA? POR QUÊ? 

Sim existem muitos rackers em outras máquinas 

3. O QUE É UMA REDE SOCIAL? 

Rede social é um lugar onde você manda fotos 

4. O QUE É POLITICA DE PRIVACIDADE? 

Não sei 

5. QUAIS SÃO SEUS APLICATIVOS FAVORITOS? 

Minecraft, YouTube, Whatsapp,  Instagram, Facebook e Duolingo 

6. O INSTAGRAM PARA VOCÊ É... 

Um lugar pra postar suas fotos e seus amigos ver  

 

 Algumas semelhanças nos depoimentos acima foram encontradas na observação do 

corpus apresentado anteriormente, principalmente entre elas a preferência pelos mesmos 

aplicativos, bullying ou cyberbullying também não apareceu nos depoimentos em campo, na 

questão de segurança e privacidade a criança fala mais em rackers do que outros problemas 

como abuso ou brigas. As crianças do campo não relataram o uso de games no Instagram e 

quando perguntada se sabem qual idade é permitido ter Instagram a resposta entre os 10 foi a 

mesma: “é livre”. 
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 No segundo dia de campo em conversa informal com as crianças ainda alguns 

depoimentos surgiram como exemplo: 

 

 

FIGURA 30: LIVRO DE CRIANÇA 

 

“Olha o livro que estou lendo. Você já leu?”. 

M.P, 10 anos 

 

 

 

FIGURA 31: AULA DE ROBÓTICA 
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“Faço aula de robótica e desenvolvimento de games, um dia ainda vou criar um”. 

E.C, 8 anos 

Atividade 3: 10 entrevistas em profundidade. 

 

 Naquele momento do campo eu já sentia confortável e as crianças ansiavam pela 

minha chegada, “Lu” como já carinhosamente me chamavam e abraçavam ao chegar à escola 

e perguntavam até quando eu ficava e se poderia ficar mais tempo, eu ficaria muito tempo ali 

ou em outras escolas se fosse possível, mas essa pesquisa precisava ser concluída. 

 Tempo? Uma dificuldade de pesquisar a criança na escola é o tempo, essas crianças 

são do período integral da escola, as entrevistas e atividades foram algumas vezes 

interrompidas por uma aula de ballet, Inglês, Lição de casa e Natação. 

 A criança deseja falar sobre tecnologia, gosta de ser ouvida e sente-se importante.  

 Conversar com a criança é um caminho para que a insegurança e o discurso 

apocalíptico do senso comum possam ser ao menos considerados e assim uma avaliação 

crítica em que medida essa geração está realmente “perdida”. 

 Por último, as entrevistas foram descartadas nessa etapa final, além do tempo, que já 

era curto no final do semestre entre tantas atividades depois da segunda conversa foi possível 

perceber que desta atividade não sairia muita novidade, também foi possível perceber que 

como procedimento metodológico usar a tecnologia como forma de se obter informações 

relevantes pode ser muito mais atraente e espontâneo que um roteiro pré-estipulado. 

 O registro importante dessa etapa ficou em um depoimento de um menino de 10 

anos, ao descer as escadas no último dia de campo: 

 M.P “Lu será que a gente pode criar um grupo no WhatsApp para falar com você 

sobre tecnologia?”. Minha resposta: “Adoraria, pergunta para sua mãe se ela deixar a gente 

pode conversar, anota meu telefone”, até o momento da conclusão deste trabalho ainda 

aguardo ansiosamente por esse contato. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As temáticas e campos de investigação nos estudos sobre a relação da criança e 

tecnologia são diversos, entre as áreas da educação e da comunicação destacamos: mídia e 

educação; comportamento infantil na rede; segurança na rede e cyberbullying; publicidade 

infantil na Internet, entre outros. A analise do corpus do Instagram e a experiência de campo 

nos permtiu refletir sobre a dinâmica da pesquisa com a criança nos dias atuais. 

 Apesar de existir uma preocupação no senso comum sobre as consequências dos usos 

da tecnologia no desenvolvimento cognitivo da criança e ainda muito se ouvir falar em 

abandono e substituição de atenção e carinho por aparatos tecnológicos, esse discurso não 

explora e também não conhece a capacidade criativa que uma criança pode ter diante dessas 

ferramentas digitais, com aplicativos, tablets e smartphones. É evidente que os limites e 

consequências desses usos excessivos devem ser considerados. 

 No contexto apresentado nessa pesquisa, é sabido que as crianças não têm a mesma 

infância dos nossos antepassados, que são nativos analógicos. O mundo vem sendo afetado 

pelo impacto que as novas tecnologias geram no cotidiano, mas também é preciso que se 

ampliem os estudos nessa área para que essas infâncias digitais possivelmente isoladas em 

seus aparatos tecnológicos sejam repensadas. 

 Para muito além de uma geração abandonada em seus tablets e smartphones temos 

uma geração sensível e criativa como criança. Olhar para elas, e buscar investigar os limites 

dessa exposição e ainda desenvolver programas de educação ao uso da rede deveria ser 

preocupação de pais, educadores, políticas públicas e sociedade privada. 

 Ao observar o aplicativo Instagram, alguns perfis públicos de crianças podem ser 

encontrados com facilidade na rede, existe um debate amplo sobre de quem seria a 

responsabilidade da criança ao estar expondo sua vida e sua privacidade sem restrição diante 

ao acesso total as tecnologias. No entanto, se a relação da cultura, da mídia e as novas 

tecnologias já é parte da sociedade contemporânea, entender e observar a presença delas e a 

relação das crianças nas redes sociais é de fundamental importância para refletirmos em que 

medida é preciso regulamentar, proibir ou educar para o seu uso, pois já não se trata de um 

ambiente exclusivo dos adultos. 
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 O recorte dessa pesquisa buscou analisar e observar crianças de 6 a 12 anos, pois o 

objetivo era entender o que elas faziam em um ambiente permitido apenas para maiores de 13 

anos no Instagram. Com isso, foi possível categorizar essas imagens entre aquele grupo de 

padrões que mais se destacaram, se por um lado assim como no desenvolvimento físico, 

alguns comportamentos apresentados aos nove anos de idade, mudam radicalmente ao 

completar dez ou doze anos, por outro afeto, carinho, amizade e cumplicidade aparecem em 

todas as idades da pesquisa apresentada. 

 

As crianças exploram as ferramentas técnicas do celular, das 

câmeras fotográficas, dos softwares de edição de imagens; criam 

quando decidem formar grupos online para conversar sobre a 

novela a que assistem; criam quando se tornam autoras de páginas 

que homenageiam seus ídolos. Criam também quando brincam com 

os diversos jogos disponíveis nos sites de redes sociais; quando 

expressam opiniões ou falam de seus cotidianos em rede. Em 

tempo: antes de tudo, criam datas de nascimento fictícias para 

ingressarem nos sites de redes sociais. (RESENDE, Nélia Mara, 

2014, p.282) 

 

 Diante do desafio no que diz respeito à metodologia de pesquisa com a criança, ainda 

existem muitos caminhos a serem explorados. Uma metodologia combinada contribuiu para o 

contato virtual sem que se perca o valor do contato humano e físico.  

 Criatividade e dinâmicas para a coleta de informações com usos da tecnologia podem 

ser uma forma a se explorar como metodologia nesse campo. 

 

Acho que o que falta, a muito de nós, educadores, e a mim também, 

é imaginação. A gente tem medo de deixar a imaginação voar, mas 

é preciso deixa-la voar! Não voar a ponto de se perder, mas voar, 

imaginar coisas concretas, coisas possíveis com as crianças. 

(FREIRE, Paulo, 2011, p.77) 

 

 A pluralidade de infâncias e seus múltiplos contextos socioculturais potencializam na 

relação das crianças com a tecnologia. Contextos sociais são importantes para relacionar os 

usos da tecnologia com o grupo investigado, entretanto ao longo dessa pesquisa pudemos 

perceber que para além do que fazem meninos e meninas, qual escola ou bairro estudam o 

fator mais discrepante entre os perfis e seus usos da tecnologia como ferramenta de 

comunicação é a idade.  
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 Quando um menino de quase doze anos diz em depoimento na pesquisa de campo 

que para ele “O Instagram já era”, parece que para uma criança de oito anos é uma novidade, 

e ainda existem outros fatores que podem estar relacionados a esses usos, como por exemplo, 

o arranjo familiar dessa criança. Por enquanto, estes aspectos são hipóteses. 

 Iniciei esta jornada com a questão se existia uma nova maneira de brincar, hoje 

termino (embora não acredito que uma pesquisa tenha fim, mas sempre uma nova janela de 

possibilidades) com algumas inquietações. Onde estarão os rastros dessa infância, que hoje 

está registrada em servidores do setor privado? 

 Essa geração sentirá saudades? Guardam essas fotos em seus hardwares? Imprimem? 

Entender as infâncias digitais de diferentes contextos sociais, em suas fases de 

amadurecimento e, principalmente, entender o consumo das gerações a cada dois anos que 

parece ter uma relação quase simultânea ao lançamento de uma nova rede ou aplicativo. Este 

é um desafio que nos parece apontar um vasto caminho a se explorar sobre a criança 

Brasileira na relação de usos e apropriações da tecnologia, comunicação e consumo. 

 Essa reflexão é um ensaio para que outras pesquisas na área de recepção com 

crianças possam ser desenvolvidas para que essas infâncias digitais, no plural com seus 

múltiplos contextos de gêneros, culturas e idades possam ser pensadas. Acreditamos que estes 

rastros deixados pelas crianças paulistas em rede, por meio deste aplicativo ou outros, como 

os de vídeo devam ser objeto de novos estudos para que não se percam com o tempo. 

 O que acontecerá com as memórias dessas infâncias? Não sabemos, mas aqui está a 

nossa contribuição.  Até esse instante a única resposta quando alguém me perguntar: E afinal 

o que faz a criança no Instagram? A resposta será a mesma: É apenas criança. 

 Por fim, agradecemos com a última foto de uma criança brasileira, desconhecida, em 

dezembro de 2015, momento este difícil de parar de observá-las, mas com nosso sincero 

carinho e agradecimento por essa oportunidade. 

 

FIGURA 32: UM ABRAÇO 

 



84 

 

 

REFERÊNCIAS 

ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

ALCÂNTARA, Alessandra; GUEDES Brenda. Organizadoras. Culturas infantis do consumo: 

práticas e experiências contemporâneas. - São Paulo. Pimenta Cultural, 2014. 

Link: http://media.wix.com/ugd/143639_c398579923f5472d868fd7b9e497c893.pdf > 

Acesso em: 18 de janeiro de 2015. 

 

BACCEGA, Maria Aparecida. Inter-relações comunicação e consumo na trama cultural: o 

papel do sujeito ativo. In: CARRASCOZA, João Anzanello; ROCHA, Rose de Melo. 

Consumo midiático e culturas da convergência. São Paulo: Miró Editorial, 2011. 

 

BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia/ Roland Barthes; tradução de 

Júlio Castañon Guimarães. – Rio de Janeiros: Nova Fronteira, 1984. 

 

BENJAMIN, Walter. Walter Benjamin: sociologia. São Paulo: Ática, 1991.  

_________________. Obras escolhidas. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: 

Brasiliense, 1994. BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de sua reprodutibilidade 

técnica. IN. 

 

BOYD, Danah. “Making Sense of Teen Life: Strategies for Capturing Ethnographic Data in a 

Networked Era.” In Digital Research Confidential: The Secrets of Studying Behavior Online, 

ed. Eszter Hargittai and Christian Sandvig. Cambridge, MA: MIT Press, forthcoming. 

 

 OYD, Danah. It’s Complicated. The social lives of networked teens. New Haven, London. 

Yale University Press books, 2014.  

 

BOYD, Danah; ELLISON, N. Social network sites: definition, history, and scholarship. 

Journal of Computer- Mediated Communication. v. 1, n. 13, 2007. Disponível em: 

<http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html> Acesso em: 20 de jan. 2014. 

 

BUCKINGHAM, David. After the Death of Childhood: Growing Up in the Age of Electronic 

Media. Cambridge: Polity, 2000. 

http://media.wix.com/ugd/143639_c398579923f5472d868fd7b9e497c893.pdf


85 

 

 

BUCKINGHAM, David. Crescer na era das mídias eletrônicas. Tradução de Gilka Girardello 

e Maria Isabel Orofino. São Paulo: Edições Loyola, 2007. 

BUCKINGHAM, DAVID. As crianças e a mídia: uma abordagem sob a ótica dos Estudos 

Culturais. Matrizes, vol. 5, núm. 2. Universidade de São Paulo. São Paulo, Brasil, 2002. 

Publicado originalmente em Handbook of Children, Media and Culture (Manual da Criança, 

Mídia e Cultura), de Kirsten Drotner e Sonia Livingstone (eds.) Londres: Sage, 2008. 

 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede (a era da informação: economia, sociedade e 

cultura; v.1). São Paulo: Paz e Terra, 2000. 

 

CASTELLS, Manuel. Internet e sociedade em rede. In: MORAES, Dênis de (Org.). Por uma 

outra comunicação.  Rio de Janeiro: Record, 2004.  

 

CHRISTAKIS, NICHOLAS, FOWLER, JAMES W. O poder das conexões:  A importância 

do networking e como ele molda nossas vidas. São Paulo: Campus, 2010. 

 

CORSARO, William. We’re friends, right?: inside kid’s cultures. Washington, DC: Joseph 

Henry, 2003.  

CORSARO, William A. Friendship and Peer Culture in the Early Years. Norwood, NJ: 

Ablex, 1985. 

CORSARO, William Entrada no campo, aceitação e natureza da participação nos estudos 

etnográficos com crianças pequenas. Educ. Soc., Campinas, vol. 26, Maio/Ago, 2005. 

CITELLI, Adilson .... / Dicionário da Comunicação: escolas, teorias e autores / organizadores 

[et al.] – São Paulo: Contexto, 2014. 

COMIT  G  TOR DA INT RN T NO  RA IL – CGI.br. Pesquisa  obre o Uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação no  rasil - TIC Domicílios e  mpresas 201 .  ão 

Paulo: CGI.br, 201 . Coord. Alexandre F.  arbosa. Disponível em: 

<http://www.cetic.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_DOM_EMP_2013_livro_eletronico.pdf

Acesso em: 10 out. 2014.  

DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 



86 

 

 

DOUGLAS, Mary e ISHERWOOD, Baron. O Mundo dos Bens. Para uma antropologia do 

consumo. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2009. 

FREIRE, Paulo e GUIMARÃES, Sérgio. Educar com a Mídia: Novos Diálogos sobre 

Educação: São Paulo, Paz e Terra, 2011. 

GARDNER, Howard & DAVI , Katie. The App Generation: How Today’s Youth navigate 

identity, intimacy, and imagination in a digital world: Yale Press books, 2013. 

GIRARDELLO, Gilka e OROFINO, Isabel: A Pesquisa de Recepção com Crianças. Anais do 

 I  ncontro da COMP   – Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em 

Comunicação: Rio de Janeiro, 2002.  

HALL, Stuart. Codificação/Decodificação. In: HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e 

mediações culturais. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2003. 

JENKINS, Henry; FORD; and Green, JOSH. Spreadable Media. New York: New York 

University Press, 2013. 

 

KRAMER, Sonia. Autoria e autorização: questões éticas na pesquisa com crianças. Cad. 

Pesqui. [online]. 2002, n.116, pp. 41-59. ISSN 0100-1574. > Acesso em 22 outubro 2014. 

 

LIVINGSTONE, Sonia. Internet literacy: a negociação dos jovens com as novas 

oportunidades on-line. Revista Matrizes, São Paulo, 2001. 

 

MARTÍN-BARBERO, Jesús.  Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. 

Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1997.  

  

MARTÍN-BARBERO, J. Comunicação na Educação. São Paulo: Editora Contexto, 2014. 

 

MORIN, Edgar. O cinema ou o homem imaginário. Lisboa: Relógio D’`Agua  ditores, 1997. 

 

OROFINO, Maria Isabel. Crianças, recepção e imaginários do consumo. In: XX Encontro da 

Compós, Porto Alegre, RS,  2011.  

 



87 

 

 

OROFINO, Maria Isabel. Mídias e mediação escolar. Pedagogia dos meios, participação e 

visibilidade. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2005. 

OROFINO, Maria Isabel. Recepção e resposta: As webséries como índice para se pensar a 

emergência do prossumidor. In: CARRASCOZA, João Anzanello; ROCHA, Rose de Melo 

(orgs.). Consumo midiático e culturas da convergência. 1ed. São Paulo: Miró, 2011. 

ÓLAFSSON, Kjartan, LIVINGSTONE, Sonia and HADDON, Leslie. Children’s use of 

online technologies in Europe : a review of the European evidence base. EU Kids Online, EU 

Kids Online Network, London, UK. 2005. 

 

OROZCO GÓMEZ, Guillermo. Televisión, audiências y educación. Grupo Editorial Norma: 

Bogotá, 2007.  

 

OROZCO GÓMEZ, Guillermo. La investigación em comunicación desde la perspectiva 

cualitativa. Ediciones de Periodismo y Comunicación.  Universidade Nacional de La Plata: 

Buenos Aires, 1996.   

 

OROZCO-GOMEZ, Guillermo. Comunicação social e mudança tecnológica: um cenário de 

múltiplos desordenamentos. In: Sociedade midiatizada. Denis de Moraes (org). Rio de 

Janeiro, Mauad, 2008. 

 

PESAVENTO, Sandra Jatahy. Exposições universais: espetáculos da modernidade do século 

XIX, São Paulo Hucitec, 1997. 

 

RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2009.  

 

RESENDE, Nélia Mara. “Você tem face?” Sobre Crianças e Redes Sociais Online. Tese de 

Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, 2014. 

RIBES, Rita Marisa Pereira. Infância, televisão e publicidade: Uma metodologia de pesquisa 

em construção. PUC, Rio de Janeiro  Cadernos de Pesquisa 115, Março 2002. 

 



88 

 

 

SILVERSTONE, Roger. Por que estudar a Mídia? São Paulo: Edições Loyola, 2005.  

SLATER, Don. Cultura do consumo & modernidade. São Paulo: Nobel, 2002. 

TOFFLER, Alvin. A Terceira onda. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

WILLIAMS, Raymond. (1992) Cultura. São Paulo: Paz e Terra, 1992. 

 

WILLIAMS, Raymond. Cultura e materialismo. São Paulo: Editora Unesp, 2011. 

 

Links: 

 

Link:http://info.abril.com.br/noticias/internet/2013/12/brasil-esta-entre-os-cinco-maiores-

paises-no-instagram.shtml >Acesso em 1 maio de 2014. 

 

Link:http://www.tracto.com.br/12-dados-interessantes-sobre-o-instagram/ >Acesso em 31 

março de 2014. 

 

Link:http://gitsufba.net/selfiecity-analise-e-visualizacao-de-dados-no-instagram/ >Acesso em 

15 março de 2014. 

 

Link:http://www.tecmundo.com.br/infografico/22095-os-numeros-bilionarios-do-instagram-

infografico-.htm  >Acesso em 20 março de 2014. 

 

Link:http://blogs.estadao.com.br/link/tag/instagram/ >Acesso em 28 março de 2014. 

 

Link:http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/entenda-curta-historia-do-instagram-

comprado-pelo-facebook.html >Acesso em 28 março de 2014. 

 

Link: http://instagram.com/press/ >Acesso em janeiro de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://info.abril.com.br/noticias/internet/2013/12/brasil-esta-entre-os-cinco-maiores-paises-no-instagram.shtml
http://info.abril.com.br/noticias/internet/2013/12/brasil-esta-entre-os-cinco-maiores-paises-no-instagram.shtml
http://www.tracto.com.br/12-dados-interessantes-sobre-o-instagram/
http://gitsufba.net/selfiecity-analise-e-visualizacao-de-dados-no-instagram/
http://www.tecmundo.com.br/infografico/22095-os-numeros-bilionarios-do-instagram-infografico-.htm
http://www.tecmundo.com.br/infografico/22095-os-numeros-bilionarios-do-instagram-infografico-.htm
http://blogs.estadao.com.br/link/tag/instagram/
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/entenda-curta-historia-do-instagram-comprado-pelo-facebook.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/entenda-curta-historia-do-instagram-comprado-pelo-facebook.html
http://instagram.com/press/


89 

 

 

 

8. ANEXOS  

8.1 CARTA DE AUTORIZAÇÃO AOS PAIS 

 

                                                                                        
Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM/SP 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo – PPGCOM 

______________________________________________________________________ 

 

 

PROPOSTA DE PESQUISA: LUCIANA CORRÊA (mestranda) 

ORIENTADORA: Prof. Dra. MARIA ISABEL OROFINO 

 

PESQUISA (Título provisório) 

Infâncias, comunicação e consumo: a produção fotográfica da criança no aplicativo 

Instagram 
 

São Paulo, 14 de Maio de 2014 

 

Senhores pais, 

 

É com grande satisfação que temos o objetivo de realizar uma pesquisa com os alunos e 

alunas da escola ampliada, Ensino Fundamental I(turno vespertino) sobre Comunicação e 

novas tecnologias, a qual tem o objetivo de oferecer contribuições para o debate sobre as 

novas mídias na educação escolar.   

 

Sabemos que nossas crianças usam, cada vez mais, uma diversidade de dispositivos de 

comunicação digital o que representa uma ampliação de possibilidades de interação social, 

mas também, e em grande medida, uma maior exposição a diferentes e novos riscos.  Diante 

deste cenário, compreender como as crianças usam estas novas mídias mostra-se  um tema de 

grande importância.     

 

Nossa pesquisa pretende analisar a interação das crianças nos usos e apropriações que fazem 

do site de rede social Instagram, um aplicativo de fotografias que apresenta uma maneira de 

se expressar e interagir através de imagens. Observando a criança como sujeito (embora ainda 

em formação e desenvolvimento) e que tem não somente a capacidade de dialogar, influenciar 

 

http://www.espm.br/
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e ser influenciado pelo mundo adulto, mas também de produzir sua própria cultura e construir 

seus significados dentro desse novo contexto.  

Esse projeto de pesquisa faz parte da dissertação junto ao  Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação e Práticas de Consumo – PPGCOM  realizada pela mestranda  Luciana Corrêa, 

vale ressaltar que a identidade do aluno (a) será preservada, nenhuma fotografia do rosto da 

criança ou da família será divulgada no trabalho ou na mídia. 

 

Contamos com a sua colaboração no sentido de autorizar a participação do seu filho/a nesta 

atividade que será importante para o encerramento do semestre.  Para tanto solicitamos que a 

autorização abaixo seja assinada e enviada para a professora. 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos e agradecemos a sua colaboração. 

Atenciosamente,  

As professoras 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Eu ___________________________________________________________autorizo meu  

filho/a__________________________________a participar da pesquisa*: Infâncias, 

comunicação e consumo: a produção fotográfica da criança no aplicativo Instagram 

 (Título provisório): a participar do debate, realizar gravações em vídeo/depoimento e 

responder ao questionário sobre o tema. 

 

__________________________________________ 

Assinatura Mãe/Pai ou responsável 

 

* Esse projeto de pesquisa faz parte da dissertação de Mestrado em Comunicação e Práticas 

de Consumo – PPGCOM da aluna Luciana Corrêa, vale ressaltar que a identidade do aluno 

será preservada, nenhuma fotografia do rosto da criança ou da família será divulgada no 

trabalho ou na mídia. 
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8.2 PROPOSTA DE TRABALHO NA ESCOLA 

 

                                                                                        
Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM/SP 

Programa de Mestrado em Comunicação e Práticas de Consumo – PPGCOM 

______________________________________________________________________ 

PROPOSTA DE PESQUISA: LUCIANA CORRÊA (mestranda) 

ORIENTADORA: MARIA ISABEL OROFINO 

 

PESQUISA (Título provisório) 

Infâncias, comunicação e consumo: A produção fotográfica da criança no aplicativo 

Instagram* 
 

 

PROPOSTA DE TRABALHO NA ESCOLA 

 

Realização da pesquisa com uma turma da escola ampliada, série do Ensino Fundamental I.   

Isto implica uma relação com as crianças em atividades que deverão envolver: a realização de 

um grupo focal e um debate em classe sobre a presença das mídias sociais em nosso 

cotidiano; uma atividade de mídia e educação/vídeos; a resposta a questionários sobre 

tecnologia através da realização de entrevistas em profundidade; Tudo isso versará sobre o 

tema do consumo dos novos dispositivos digitais, dos usos e apropriações que as crianças 

brasileiras fazem do mesmo. 

 

Etapa 1: A aproximação e conversa inicial com as crianças:  

Apresentação da pesquisadora, realização de um debate com as crianças apresentando um 

vídeo e alguns slides problematizando o uso, riscos e oportunidades no uso das novas 

tecnologias.  

 

Etapa 2: Realização de uma metodologia/ atividade de mídia-educação, onde a criança 

entrevistará a criança, filmando seu depoimento e opinião a respeito dos usos das mídias 

sociais. (esse material não será divulgado, será transcrito e servirá de complemento à 

pesquisa). Seguindo um roteiro de entrevista, as crianças produzirão mini-vídeos entre si 

contribuindo com depoimentos sobre a tecnologia.  

 

Etapa 3: 2 dias de entrevistas em profundidade.  

 

 

http://www.espm.br/
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* Esse projeto de pesquisa faz parte da dissertação do Programa de Mestrado em 

Comunicação e Práticas de Consumo – PPGCOM da aluna Luciana Corrêa, vale ressaltar que 

a identidade do aluno será preservada, nenhuma fotografia do rosto da criança ou da família 

será divulgada na mídia. 

 

 

8.2 ROTEIRO PARA ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE 

 

PESQUISA: Título Provisório: A PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA DA CRIANÇA NO 

APLICATIVO INSTAGRAM, COMUNICAÇÃO E CONSUMO.  As redes sociais já fazem 

parte do brincar? 

 

QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO  DO  PÚBLICO 

COTIDIANO E CONSUMO CULTURAL INFANTIL 

 

 NOME:_____________________________________________________________ 

 

DATA DO NASCIMENTO:_________________   IDADE: _____________________ 

 

LOCAL ONDE NASCEU:________________________________________________ 

 

BAIRRO ONDE MORA: _________________________________________________ 

 

RELIGIÃO: (  ) Católico (  ) Evangélico  (  ) Espírita  (  ) Outro _______  (  ) Nenhum 

 

MORA COM QUEM? (  ) Pais  (  ) Mãe  (  ) Pai  (  ) Avó (  ) Outro ________ 

 

CONSUMO DE TECNOLOGIAS 

 

VOCÊ TEM TELEVISÃO no seu quarto?      (   ) SIM       (   ) NÃO  

 

QUANTOS APARELHOS DE TV HÁ EM SUA CASA? 

(  ) 1   (  ) 2   (  ) 3   (  ) 4 

 

VOCÊ TEM COMPUTADOR EM CASA:   (   ) SIM            (   ) NÃO 

 

VOCÊ TEM INTERNET EM CASA:   (   ) SIM                 (   ) NÃO 
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HÁ QUANTO TEMPO TEM COMPUTADOR? 

(   ) 1 ano  (   ) 2anos  (   ) 3 anos  (   ) 4 anos ou mais 

 

VOCÊ TEM CELULAR?         (   )SIM             (   ) NÃO 

 

QUEM TEM CELULAR NA SUA CASA?  (   )PAI   (   ) MÃE   (   )IRMÃOS 

 

VOCÊ TEM UM IPOD TOUCH? (   )SIM             (   ) NÃO 

 

VOCÊ TEM UM TABLET OU IPAD? (   )SIM             (   ) NÃO 

 

QUE MÍDIAS VOCÊ TEM EM CASA? Marque mais de uma alternativa. 

(   ) Televisão     (   ) Rádio       (  ) Computador   (   )Videogame  

(   ) Telefone fixo      (   ) Telefones celulares – Quantos (    )     

(   ) Livros     (   ) Jornais    (   ) Revistas 

(   ) MP3       (   ) Tablet  (   ) TV a cabo (  ) Netflix 

 

Outros? Quais? ________________________________________________ 
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PESQUISA: Título Provisório: A PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA DA CRIANÇA NO 

APLICATIVO INSTAGRAM, COMUNICAÇÃO E CONSUMO.   

 

ROTEIRO PARA CONVERSA - COTIDIANO 

PESQUISA 

 

Família 

 Onde mora e com quem mora 

 Como é a família e o que sente por ela 

 Com quem passa a maior parte do tempo 

 O que a mãe e o pai fazem 

 Como é o dia a dia em casa, se tomam café da manhã e jantam juntos, como é a rotina 

no fim de semana 

 Se é mais parecido com o pai ou com a mãe (por quê?) 

 

Amigos 

 Quem são seus amigos  

 Por que são seus amigos, conceito de amizade, o que sente pelos amigos 

 Se é fácil lidar com os meninos - para meninas 

 Se é fácil lidar com as meninas - para meninos 

 O que faz junto com os amigos, que brincadeiras estão envolvidas 

 Se tem amigos virtuais  

 Se tem relacionamento (virtual) com crianças de outras escolas 

 Você participa de algum jogo/quizz virtual? 

 

 

Escola / Ampliada 

 O que faz na escola e o que gosta de estudar 

 Como são os professores 

 O que mais gosta de fazer quando está na escola ampliada 

 

"Geral" 

 Que sonho gostaria de realizar 

 Qual é a diferença entre ser criança e adulto, se os adultos tratam bem as crianças. 
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PESQUISA: Título Provisório: A PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA DA CRIANÇA NO 

APLICATIVO INSTAGRAM, COMUNICAÇÃO E CONSUMO.  

 

ROTEIRO PARA CONVERSA - CONSUMO CULTURAL 

 

PESQUISA 

 

Televisão / Cinema / Gibis / Revista/ Música 

 O que gosta de assistir na TV 

 Se vai ao cinema e que filmes já viu 

 Filme preferido (por quê?) 

 Se lê gibis / revistas, quais (por quê?) 

 Que livros já leu ou está lendo 

 Ator/atriz preferidos (por quê?) 

 Preferencias Musicais, grupos? 

 Alguma série de TV? 

 Algum canal predileto? 

 

Internet 

 Se navega na internet, de onde acessa e o que faz 

 Sites preferidos e frequência de visitação 

 Por que motivo gosta da internet 

 Se acha que a internet é perigosa (por quê?) 

 Preferência - computador, brincar com os amigos ou outros (por quê?) 

 

Sites de Redes Sociais / Foco Instagram 

 Se sabe que o Instagram é um site de rede social 

 Se conversa com amigos nas redes sociais e/ou com pessoas que não conhece no 

"mundo real" (se todas as pessoas as quais interage são amigos) 

 Se usa as redes sociais como entretenimento 

 Se os pais sabem do seu uso das redes sociais e já conversaram sobre o assunto 

 O que sabe sobre "riscos" e perigos relacionados ao uso da internet 

 Se considera o Instagram um local de brincadeira e diversão 

 Se participa de algum perfil de games no Instagram 

 Se tem o perfil aberto ou fechado 

 

 

 

 


