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Resumo 
 

Este texto discute os usos que crianças brasileiras entre oito e doze anos fazem do 
site Facebook tendo como estratégias metodológicas observações constantes de perfis 
infantis e interações promovidas pelas ferramentas do Facebook, principalmente o chat.  
Transitando entre infância e cibercultura enquanto campos teóricos, abordam-se questões 
geracionais e alteritárias implicadas na relação entre crianças e tecnologias digitais, 
articulando o debate a conceitos que emergem das novas formas de sociabilidade 
engendradas pelo contexto da sociedade em rede. No esforço de compreender a experiência 
de ser criança a partir dos sentidos construídos nas interações online, o texto ainda convida 
à reflexão sobre os desafios de construir metodologias de pesquisa com crianças que 
buscam investigar fenômenos contemporâneos.  
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Abstract 
 

This text discusses the use of Facebook by Brazilian children, between eight and 
twelve years-old, as methodological strategies with observations in the children's profiles 
and interactions promoted by the tools of Facebook, especially the chat. Transiting between 
childhood and cyberculture as theoretical fields, to address generational issues and based on 
otherness involved in the relationship between children and digital technologies, articulating 
the debate concepts that emerge from new forms of sociability engendered by the context 
of the network society. In an effort to understand the experience of being a child from the 
meanings constructed in online interactions, the text also invites reflection on the challenges 
of building research methodologies with children who seek to investigate contemporary 
phenomena. 

 
Keywords: children, social networking, Facebook. 
 
 
 
 
 
 



Este texto apresenta parte de uma pesquisa em andamento que se dedica a analisar 
as relações entre crianças e sites de redes sociais a partir dos usos que são feitos por elas – 
tanto do que se pode observar em seus perfis, como aquilo que as próprias crianças relatam 
fazer quando estão online. O estudo mais amplo tem como objetivo geral compreender 
quais fenômenos sócio-culturais são inaugurados nos modos de viver a infância com o 
atravessamento das tecnologias digitais, em especial com o uso crescente de sites de 
relacionamento por crianças. Desta perspectiva específica, busca-se investigar o que leva as 
crianças a criarem um perfil nesses sites e como se dá esse processo; por que o fazem; o que 
buscam nas redes sociais; que usos são feitos. A partir daí, o que é possível afirmar sobre a 
infância contemporânea? 

O recorte privilegiado neste artigo consiste em discutir os usos que crianças 
brasileiras entre oito e doze anos fazem do site Facebook1, que conforme dados de 
pesquisas, vem atraindo um número cada vez maior de usuários infantis a despeito de sua 
classificação etária2. A Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da 
Comunicação no Brasil,3 realizada anualmente pelo Centro de Estudos sobre Tecnologias da 
Informação e da Comunicação, desenvolveu em 2009 a primeira TIC Crianças a fim de medir 
a posse e o uso de tecnologias da informação e comunicação entre crianças de cinco a nove 
anos em todo território brasileiro. Neste primeiro levantamento, a principal atividade das 
crianças na internet concentrava-se em jogos e outros usos classificados como lúdicos, não 
incluindo a comunicação como atividade realizada com frequência. As redes sociais foram 
apenas mencionadas no relatório final em caráter de hipótese para o número expressivo de 
cadastro de emails, indispensáveis para a inscrição nesses sites.  

Entretanto, um novo levantamento realizado no ano seguinte, 2010, confirmou a 
presença de crianças nas redes sociais que já era notável em observações de perfis infantis 
em sites como o Orkut4 e o próprio Facebook. A TIC Crianças 2010 declara que de 27% das 
crianças que usam a internet, um terço usa as redes sociais, como demonstra o gráfico a 
seguir (o destaque em vermelho é deles): 
 

                                                           
1
 www.facebook.com  

2
 Segundo os seus termos de uso, o Facebook é proibido para menores de treze anos. 

3
 Acesso aos relatórios em http://www.cetic.br/tic/criancas/2010/index.htm. 

4
 www.orkut.com. Apesar de pouca projeção internacional, o Orkut manteve-se durante alguns anos como o 

site de rede social mais acessado no Brasil. Ver: Facebook ultrapassa Orkut em usuários no BR, diz revista; 

Ibope não confirma. Fonte: http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2011/09/04/facebook-ultrapassa-

orkut-em-usuarios-e-acaba-com-reinado-de-7-anos-no-br/ 
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http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2011/09/04/facebook-ultrapassa-orkut-em-usuarios-e-acaba-com-reinado-de-7-anos-no-br/


 

Imagem 1: O que as crianças fazem na internet?5 

Com base nestes dados, o relatório conclui que os jogos online são as atividades mais 
difundidas entre as crianças, acrescentando que jogos e atividades escolares são portas de entrada 
para a criança na internet. Entretanto, não fica claro se os questionários apresentaram essas 
atividades, o que limitaria as respostas, ou se os respondentes as citaram espontaneamente. É 
importante considerar também que os questionários foram respondidos pelas crianças na presença 
dos adultos, o que nos autoriza a problematizar a implicação desta condição em relação a alguns 
dados apresentados, entre eles, a ausência das redes sociais dentre as atividades registradas em 
2009 e o alto índice de buscas na internet para pesquisas escolares nos dois anos seguidos. 

Dada a periodicidade anual com que se realizam as pesquisas TIC Crianças, é importante 
reconhecê-las como importante material de consulta, não só pelos dados pontuais que oferecem, 
mas sobretudo, pela possibilidade de acompanhar a evolução desses dados ao longo da elaboração 
da tese. O que dirá a TIC Criança 2011 sobre as redes sociais? De que maneira esses números 
contribuem para o debate a que convida este texto? 

 Em busca de diálogo em âmbito internacional, vale mencionar o Projeto EU Kids Online6, 
uma iniciativa europeia com vinte e cinco países que pesquisa os usos da internet e outras 
tecnologias entre crianças e jovens sob a perspectiva de enfocar os riscos e a segurança online, além 
de analisar como lidam com estes dois elementos. Este projeto se encaminha para a terceira fase de 
investigações, sendo que os relatórios de resultados entre 2006/2009 e 2009/2011 em muito 
contribuem para a temática das crianças nas redes sociais, tanto pelo que diferencia como pelo que 
particulariza a relação das crianças brasileiras com as tecnologias.  

Nos relatórios do Projeto EU Kids Online, confirma-se que as redes sociais são altamente 
populares entre as crianças, sendo que em Portugal, 38% delas já possuem perfis em alguns desses 
sites – porcentagem maior, portanto, que a do Brasil. As redes sociais figuram como oportunidade de 
partilha com outras pessoas e de expressão de identidade, mas uma vez que o objetivo central da 
pesquisa é desenvolver recomendações sustentadas nos dados obtidos para a promoção de políticas 
de ação que promovam usos mais seguros, as relações de uso de sites de redes sociais pelas crianças 
não foram analisadas. Contudo, os estudos revelam dados interessantes: o uso da internet continua 

                                                           
5
 Fonte: http://www.cetic.br/usuarios/criancas/2010/apresentacao-tic-criancas-2010.pdf 

6
 www.eukidsonline.net  

http://www.cetic.br/usuarios/criancas/2010/apresentacao-tic-criancas-2010.pdf
http://www.eukidsonline.net/


a aumentar principalmente entre as crianças mais novas. Segundo dados do Eurobarómetro7, em 
2008, 60% das crianças entre os seis e os dez anos já eram utilizadoras da internet no contexto 
europeu.  

 
Nascer e viver em rede 
 

Evidenciados o crescente aumento de uso da internet por crianças e sua presença em 
sites de redes sociais, cabe analisar como se relacionam infância e cibercultura enquanto 
campos teóricos. Inicialmente, é importante destacar o caráter geracional que emerge como 
tensão desta discussão. Segundo algumas teorias recentes, como Nativos digitais, Geração 
Net, Geração Y, os nascidos na década de 80 estariam inscritos nestas categorias que têm 
como marca o acesso e o uso de computadores em sua experiência cotidiana. Entretanto, 
dada a velocidade com que nascem e morrem aparatos técnicos e com que engendram 
novos modos de se relacionar com a cultura, penso que há sensível diferença entre tornar-se 
adulto em meio ao advento da internet, como aqueles nascidos nos anos 80, e nascer em 
rede, como as crianças de hoje.   

Uma crônica publicada numa revista de domingo que circula junto a um jornal 
brasileiro contribui com esta reflexão ao sugerir existir a Coluna do meio: aqueles que “não 
nascemos com a mão no mouse, como a geração Y, mas também não somos como nossos 
pais, para quem Mouse era apenas o sobrenome do Mickey” (SAES, 2011). A autora conclui 
acreditando que sua geração reflete sobre as mudanças, entende a evolução tecnológica e 
dela tira proveito, mas sem deixar de “dar uma volta ao ar livre, comprar o pão com o seu 
Manoel da padaria e – o mais importante – rir de si mesma”.  

Dispensa-se aqui este elogio clichê ao “saber viver” dos nascidos nos anos 70 e 80 e a 
visão um tanto fatalista das gerações mais recentes que a autora apresenta. A ideia é 
mesmo inspirar-se neste olhar que diferencia os adultos que somos das crianças que temos 
em função da nossa inserção na cultura digital. Parte-se do pressuposto de que há uma 
especificidade em nascer e crescer em rede, mas com o cuidado para não incorrer num 
determinismo tecnológico inscrito como marca geracional, como alerta Pontes (2010). A 
pesquisa que aqui se apresenta pretende traduzir-se, de certa forma, numa busca em meio 
ao jogo etário e alteritário que se dá entre mim e as crianças em nossa relação com as 
mídias, mais especificamente com os sites de redes sociais.  
 Entendendo que cada época, em diálogo com as tecnologias que produz, irá proferir 
seu discurso sobre a infância, este trabalho situa-se no esforço de compreender como a 
experiência de ser criança é forjada no contexto da cibercultura.  

Postman (1999) já sinalizava em que medida o conceito moderno de infância emergiu 
em função dos avanços técnicos do século XV, marcados pontualmente pela invenção da 
prensa tipográfica e pela consequente transformação cultural que se deu com a necessidade 
de saber ler, escrever e, então, separar as crianças dos adultos. Nascia ali uma concepção de 
infância atrelada às noções de criança-aprendiz, incapaz, ingênua e, com a conformação da 
Escola como espaço de formação, criança- aluno. Este autor encaminha a reflexão até chegar 
ao aparecimento e popularização dos meios de comunicação de massa, centralizando o 
debate na televisão. Segundo ele, a difusão da informação colocou em xeque a noção 
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 O Eurobarómetro é um serviço de pesquisas estatísticas regularmente realizadas de 1973 que produz 

relatórios da opinião pública acerca de questões relativas à União Europeia. A partir desses dados, a Comissão 
Europeia elabora propostas legislativas, toma decisões e avalia o trabalho realizado. Fonte: 
http://www.babylon.com/definition/Eurobar%C3%B3metro/Portuguese. 
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moderna de infância, levando à diluição de fronteiras entre os mundos infantil e adulto. Sob 
este argumento principal, sustenta o desaparecimento da experiência de infância moderna 
na contemporaneidade.  

Parte deste debate pode ser retomado atualmente para repensarmos, no contexto 
da cibercultura, como se configuram os limites dessas fronteiras a que Postman (1999) se 
referia como diluídas. Mas, por ora, é importante pontuar que a relação das crianças com a 
mídia, especialmente a televisão, ocupou os debates acadêmicos dos anos 80 e 90 sob uma 
perspectiva crítica da cultura de massas e da recepção8. 

Neste contexto, assistia-se a um cenário em que as crianças eram cada vez mais 
inseridas na lógica mercadológica de incentivo ao consumo através de propagandas e da 
vasta gama de produção cultural voltada para a infância, desde filmes, desenhos e 
brinquedos a calçados e alimentos. Paralelo a isto, os Estudos da Recepção9 ofereceram 
novos paradigmas de análise a partir do conceito de mediação, ressaltado ideias que 
relativizavam a relação hierárquica de poder entre quem produz e quem consome, 
apostando na capacidade crítica dos receptores.  

Em meio a estas breves considerações, é importante resgatar como se configurava o 
cenário do desenvolvimento tecnológico. Lemos (2003) situa que a partir da década de 
sessenta, vivia-se a emergência de novas formas de sociabilidade que foi progressivamente 
alterando a relação do homem com as tecnologias da informação e da comunicação. Daí, a 
convergência da informática com as telecomunicações deu origem ao que se chamou de 
sociedade da informação e chega-se à revolução digital, entendida por Santaella (2009) 
como a base para a revolução tecnológica que atravessamos psíquica, cultural e 
socialmente. A autora ressalta que a digitalização inaugura uma linguagem universal que 
permite o arquivamento e o tratamento de todos os tipos de informação através da 
sintetização de dados. É esta linguagem universal digital que possibilitou a distribuição da 
informação em rede, desembocando na internet e em todos os fenômenos da comunicação 
que temos testemunhado.  

Instaura-se, então, uma nova dinâmica técnico social que dá origem ao que 
chamamos de cibercultura. Lévy (2008) introduz o livro que constitui referência sobre o 
assunto tratando de introduzir, de forma breve e direta, os dois conceitos que fundamentam 
qualquer compreensão que se almeje sobre o assunto. Por serem cruciais na abordagem 
deste trabalho, proponho o mesmo:  

 
O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de 
comunicação que surge da interconexão mundial de computadores. O 
termo especifica não apenas a infra-estrutura material da comunicação 
digital, mas também o universo oceânico de informações que ele abriga, 
assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. 
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 São inúmeras as pesquisas que podem ser citadas como exemplo desta abordagem, mas seleciono algumas 

com quem dialoguei em diferentes fases dos meus estudos na área: Castro, Lúcia Rabelo (org). Infância e 
Adolescência na cultura de consumo. Rio de Janeiro, Nau editora: 1998. PACHECO, Elza Dias (org). Televisão, 
Criança, Imaginário e Educação: dilemas e diálogos. Campinas: Papirus, 1998.  STEINBERG, Shirley e 
KINCHELOE, Joe. Cultura Infantil: a construção corporativa da infância. Rio de Janeiro: civilização Brasileira, 
2001. PEREIRA, Rita Ribes. Nossos comerciais, por favor! Infância, televisão e publicidade. Tese (Doutorado em 
educação). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Educação. Rio de Janeiro, 
2003. 
9
 Destaca-se nesta análise MARTIN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e 

hegemonia. 4ª ed. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2006. 



Quanto ao neologismo cibercultura, especifica aqui o conjunto de técnicas 
(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 
pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o 
crescimento do ciberespaço.  (LÉVY, 2008, P.17) 

 
Na conjuntura das mudanças engendradas pela cibercultura, além das 

reconfigurações das noções de tempo, espaço, território, o fenômeno que corrobora 
diretamente para enriquecer os estudos da recepção e, com isso, reconfigurar também as 
concepções de infância, é a possibilidade de, pela primeira vez, qualquer indivíduo, a priori, 
emitir e receber informação em tempo real, sob diversos formatos e modulações (escrita, 
imagética e sonora) para qualquer lugar do planeta (LEMOS, 2003, p.3), caracterizando a era 
da Web 2.0. A internet deixa de ser vista em seu caráter restrito, instrumental, 
primordialmente usada para tratamento e transmissão de dados, e torna-se uma plataforma 
que se oferece como ambiente de interação, participação e cocriação de usuários e 
desenvolvedores. Nesta teia de comunicações generalizadas, a chamada liberação do polo 
de emissão sem controle de conteúdo promove uma revolução na produção, circulação e 
recepção de informação e, com isso, inaugura a possibilidade de ressignificar os meios de 
comunicação de massa.  

Assim, complementando a definição de cibercultura, recorremos a Lemos (2003) que 
contribui no sentido de balizar o conceito sobre três leis: a reconfiguração, para evitar a 
lógica de substituição; a liberação do polo da emissão, destacando assim as novas formas de 
relacionamento social, a disponibilização de informação e seu acesso; e a lei da 
conectividade, generalizada com o desenvolvimento das tecnologias móveis e 
estabelecimento da ubiquidade. Ao abordar o ciberespaço, porém, demonstra certa 
desconfiança com a emergência de conceitos associados às novas tecnologias e questiona 
tratar-se, de fato, de um espaço. Em seus estudos mais recentes (LEMOS, 2009), tem 
recolocado o incômodo a partir dos debates que surgem com as mídias locativas e que o 
levam a rejeitar a ideia de que o ciberespaço seria um mundo à parte, tensionando as 
noções de lugar, espaço, comunicação e mobilidade.  

Compartilhamento, coparticipação, colaboração, coletividade, coautoria 
conectividade, comunicação mediada por computador (CMC). Esta aliteração não é um mero 
recurso estilístico deste texto, mas a reunião de alguns dos principais fundamentos que 
caracterizam o novo paradigma que emerge no bojo da cibercultura. A passagem de uma 
internet instrumental, que se instituía pela colheita e difusão de conteúdos, para uma 
internet social e caracterizada pela participação dos usuários, possibilitou aos indivíduos o 
acesso a um conjunto de dispositivos que permitem a troca e a criação de conteúdos 
integrados e de interesse comum. Assim, estimulando a colaboração e a execução de 
atividades coletivas, nasceram os primeiros sites de redes sociais em meados da primeira 
década dos anos dois mil. (SANTOS e CYPRIANO, 2011) É bom lembrar: é este o contexto em 
que nascem as crianças interlocutoras deste trabalho. 

Desde então, conforme observa Polivanov (2011), esses sites têm crescido 
exponencialmente, não apenas na quantidade de usuários e surgimento de mais sites deste 
tipo (a autora estima que existam atualmente mais de 350 sites de redes sociais ativos no 
mundo), bem como na incorporação de novas funções, como jogos, aplicativos e 
ferramentas que incrementam o que é oferecido, alteram e muitas vezes sofisticam os usos. 
Esta mesma autora sinaliza que em meio à variedade de estruturas e finalidades, o ponto em 
comum destes sites é o fato de terem como serviço fundamental a criação de perfis online 
que visam ao relacionamento e à interação a partir da publicação de suas conexões. 



O que se pretende destacar é a importância de perceber que todo este cenário de 
transformações e novas práticas comunicacionais reposicionou a infância em relação à 
cultura, à ciência, à escola, às mídias e, logo, aos adultos. Sobre esta última relação, vale 
recolocar a tese de Postman (1999) acerca da diluição das fronteiras entre adultos e crianças 
com o advento da TV. Se para ele, o acesso indiscriminado à informação colocou crianças e 
adultos em pé de igualdade, como pensar esta relação alteritária no contexto das mídias 
digitais? Se a TV acabou com os segredos dos adultos, o que dizer da internet? Que infância 
se configura em meio às possibilidades de comunicação mediada por computador? A 
internet acentua a diluição entre as fronteiras que separavam a infância do mundo adulto, 
gera um abismo entre eles ou redefine as relações entre as gerações? 

Ponte (2010) complexifica esta discussão ao alertar para uma caracterização simplista 
que se configurou nos Estados Unidos em torno de uma lógica binária que contrapunha 
televisão e internet para pensar as diferentes gerações. Nesta análise, a geração da televisão 
era tida como acomodada aos conteúdos decididos por produtores, numa posição 
conformista, passiva e bem afinada com os estudos da indústria cultural (ADORNO e 
HORKHEIMER, 1985) que propagavam radicalmente a passividade do telespectador 
vitimizado pelos meios de comunicação de massa. Já a geração net, prossegue a autora, 
seria mais “vivaça, criativa, segura de si, receptiva às diferenças e globalmente orientada por 
via da sua relação intuitiva e espontânea com as tecnologias e os ambientes digitais” 
(PONTE, 2010, p.5). 

Ainda que se evidencie que esta é uma abordagem um tanto reducionista, é preciso 
reconhecer o deslocamento que se deu da posição da infância em relação à cultura 
contemporânea com o advento das mídias digitais. Não se delineia aqui a intenção de 
arrumar os acontecimentos numa espécie de linha do tempo porque se procura, sobretudo, 
escapar de uma ingênua visão evolucionista. Sabe-se, por exemplo, que a internet não 
aniquilou a experiência com a televisão, mas é preciso admitir que reconfigurou a formas de 
ser espectador. O programa de TV convida a ir ao site, que convida a assistir ao programa 
pelo celular, que convida a curtir a página no Facebook, que direciona o usuário ao Twitter10, 
que promove o encontro de outros espectadores através de uma hashtag que seduz a voltar 
a assistir ao programa na TV, colocando não só a cultura em movimento, próprio da cultura 
das mídias (SANTAELLA, 2010), mas, sobretudo, o usuário em movimento. A criança hoje 
transita entre as mídias, destacando-se ativamente em sua relação com elas. Na página 
“Rebelde – Rede Record Oficial11” do Facebook, há disponíveis cerca de 260 fotos com cenas 
da novela e imagens que servem exclusivamente para serem publicadas nos perfis, o que 
leva o usuário a declarar sua preferência pela novela e, ao mesmo tempo, promovê-la em 
seu mural, como a foto abaixo, largamente utilizada pelas crianças observadas. 
 

                                                           
10

 www.twitter.com  
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 http://www.facebook.com/RebeldeRecord?sk=wall. Trata-se de uma telenovela exibida atualmente no Brasil 
na emissora de TV Record.  
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Imagem 2: Por entre as mídias 
 

O que se pode afirmar hoje é que a ênfase que recaía sobre as noções tradicionais de 
inocência, passividade e dependência cede lugar a discursos que exaltam a esperteza, o 
desembaraço, a criticidade e capacidade criativa das crianças. São elas que conhecem os 
aparatos técnicos e idiotizam os adultos nas propagandas. São elas que dominam e 
protagonizam os usos espontâneos dos computadores da casa. São tidas como multitarefas, 
de pensamento rápido e sagaz para compreenderem as lógicas hipertextuais de games, 
aplicativos e sites por onde navegam.  

Teses mais radicais, como a dos Nativos Digitais, chegam a apostar em mudanças no 
perfil cognitivo como resultado de diferentes tipos de experiências ao longo de seu 
crescimento (PRENSKY, 2001). Mais cautelosas, porém acreditando na capacidade natural 
das crianças em se apropriarem espontaneamente das tecnologias digitais, Belloni e Gomes 
(2008) acreditam numa espécie de autodidaxia com a qual a escola precisa saber lidar. 

Ainda que se observem com ressalvas esses discursos otimistas, é certo que esta 
mudança de posição da criança em relação à cultura foi sentida em minha própria trajetória 
acadêmica, quando na graduação e no mestrado tive grande acesso a pesquisas que 
tensionavam a questão da recepção infantil em contato com as mídias eletrônicas. O próprio 
interior do grupo de pesquisa12 do qual desde então faço parte também vem acompanhando 
este movimento. Por se dedicar, desde 2005, a compreender os modos como a infância se 
constitui em meio à cultura contemporânea, é possível constatar que o foco dos estudos do 
grupo se alterou à medida que o fluxo dos fenômenos e transformações sociais tem nos 
oferecido um novo cenário a ser olhado e nos colocado diante da necessidade de atualizar 
nossas questões teórico-metodológicas. É importante observar como a trajetória das nossas 
pesquisas conta, de certa forma, sobre as transformações das relações das crianças com a 
cultura nos últimos anos. 

Assumindo este novo lugar de onde a criança vê e é vista, é importante pensar 
dialeticamente a relação com os meios de comunicação inaugura modos de viver a infância, 
mas se entendemos as crianças como produtoras de cultura, há que se reconhecer que esses 
modos são reveladores de como a sociedade vem sendo ressignificada e reconfigurada. 
Neste sentido, é bom lembrar que os usos são, por um lado, definidos pela condição técnica, 
mas por outro, pelo contexto cultural e pelo usuário. Salientando a importância de 
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investigações interessadas nesses usos que são elaborados e reelaborados – numa 
perspectiva inversa daquelas que buscam evidenciar potencialidades e benefícios da 
tecnologia em relação às crianças – Barra e Sarmento (2006, p.1) destacam que as crianças 
são autores na Rede de um texto com linhas pré-estabelecidas: esta é a metáfora da 
intervenção das crianças na rede. Isto é, elas são criadoras legítimas de suas interações na 
internet, promovendo a ressignificação de suas práticas e saberes e redefinindo, no contexto 
da cibercultura, sua dimensão de sujeitos ativos e de atores sociais.   

Desta forma, seguem os aspectos que emergem das observações e interações com 
crianças no Facebook e que se oferecem como possibilidades de interpretação para ampliar 
o debate acerca da infância e redes sociais na internet. Vale recuperar que as estratégias 
metodológicas da pesquisa mais ampla têm consistido em observações diárias de perfis de 
crianças, além do contato direto através das ferramentas oferecidas pelo próprio site em 
questão, como trocas de mensagens assíncronas e conversas simultâneas nos chats. Tudo 
tem sido documentado como material de pesquisa de campo, sejam imagens de perfis 
infantis a que se tem acesso ou mesmo os diálogos com as crianças que integram o grupo 
selecionado para a pesquisa – cinco crianças entre oito e doze anos. A opção pela construção 
de uma modalidade de pesquisa online reafirma o interesse de uma produção de 
conhecimento dialógica e alteritária que se utilize das próprias potencialidades da 
comunicação em rede para acontecer. No entanto, ainda que se aposte na intensidade do 
uso desses chats como um dos recursos metodológicos, é importante problematizar os 
desafios que têm caracterizado essa escolha para uma avaliação sobre os rumos da 
pesquisa. 
 

 

 

 

O desejo pelo Outro 
 

Considerar o desejo pelo Outro é partir do pressuposto de que a rede só existe numa 
perspectiva dialógica e alteritária. É indispensável, portanto, recorrer ao filósofo da 
linguagem Mikhail Bakhtin para analisar este exercício alteritário na existência em rede das 
crianças partindo de sua premissa de que a vida é dialógica por natureza. (BAKHTIN, 2003) O 
usuário de um site de rede social deseja estar em rede, deseja o outro e fala para ele – com 
palavras, sons, imagens e cliques em determinados botões. Em seu texto “Discurso na Vida. 
Discurso na Arte”, ao reivindicar um método sociológico para pensar a linguagem como um 
todo, sobretudo como expressão humana, Bakhtin (s/d) dedica-se a estudar o discurso 
verbal e o caráter ideológico (no sentido dos valores que carrega) das palavras que embalam 
as visões de quem fala e de seu interlocutor. Para o autor, qualquer fala se caracteriza pela 
coautoria de quem pronuncia e de quem ouve. É este um dos pontos mais importantes na 
análise de qualquer discurso sobre o “eu”: ao falar de si, fala-se do Outro e para ele, 
instaurando-se uma relação dialógica.  

Neste sentido, muitos estudos aos quais tive acesso sobre sites de redes sociais, 
grande parte deles concentrados na relação entre jovens e Orkut – estudos focados no 
Facebook são relativamente recentes e muitos ainda estão em andamento – abordam a 
necessidade de visibilidade, “a superexposição consumida como entretenimento” e a 
ficcionalização da vida real (DAL BELLO, 2009) como os aspectos fundantes do fascínio pelas 
redes sociais. São análises importantes e que dialogam diretamente com este tópico: como 
as crianças constroem as noções de alteridade nos usos do Facebook? 



Compreendo, até o momento, que o desejo do outro existe desde o momento do 
cadastro para ingressar no site, passando pela criação dos perfis até as atualizações que se 
dão frequentemente. Mesmo quem prefere não se identificar ou assumir pseudônimos ou 
identidades falsas, só ingressa num site de relacionamento porque deseja o outro – e neste 
movimento, também vê a si próprio. O sentido de estar em rede é mostrar-se para ser visto, 
cutucado, curtido, comentado, compartilhado... O sentido de estar em rede é criar vínculos, 
como lembra Merlo-Flores apud Girardello (s/d) acerca de uma pesquisa sobre meninos de 
rua e os usos que faziam da internet em lan houses: "A grande questão são os vínculos 
afetivos, não a interatividade. (...) Ninguém sabe que os meninos de rua todos os dias estão 
aprendendo a brincar, a ganhar, a socializar-se, a armar redes através das mídias." 

Entre as crianças, encontram-se apelos diretos que convocam o outro a interagir, a 
ver e a se mostrar: 
 

 

Imagem 3: Charada no Facebook 

Ser criança nas redes sociais 
 

Neste item discutem-se as estratégias das crianças para “serem” alguém na rede, as 
diferentes estratégias que criam e recriam para se traduzirem no ciberespaço. É interessante 
perceber tanto as apropriações que fazem dos espaços reservados em cada site para que o 
usuário fale de si de forma direta, expondo gostos, preferências, dados pessoais etc. quanto 
as formas mais “silenciosas” de se apresentar, de se expor, de existir e coexistir em rede. Um 
aspecto a ser observado diz respeito ao reconhecimento dos perfis como um espaço de 
interação, um lugar de fala que, dada sua estrutura e funcionalidade, convida o sujeito a 
expressar elementos de sua personalidade ou individualidade.  

Alguns perfis analisados demonstram como as crianças subvertem os usos sugeridos 
pelo site e reorganizam as informações que desejam exibir nos campos em que elas mesmas 
definem como os mais adequados, tais como atualizações frequentes do campo “quem sou 
eu”, que parecem indicar, em caráter de hipótese, mais que uma efemeridade das 
identidades, mas uma possibilidade de atualização e sedução para visitas mais assíduas dos 
amigos à sua página; mensagens de amigos ou mesmo dos responsáveis das crianças na 
página inicial, a qual, teoricamente, somente o próprio usuário deveria ter acesso. 

Uma primeira análise de perfis sob alguns pressupostos teóricos bakhtinianos deu 
origem a um pequeno artigo13 que permitiu o levantamento de algumas hipóteses que 
possivelmente serão discutidas neste tópico, entre eles: a tensão entre o público e o 
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privado; a espetacularização da vida na cibercultura; a presença do outro no discurso das 
crianças sobre si; a relação com elementos midiáticos em exposição nos perfis. O que as 
crianças mostram de si? O que ocultam? Como elegem o que querem exibir? O que as 
crianças elegem para se representarem? Por que ter álbuns de fotos no perfil? Como as 
crianças constroem seus álbuns de fotos? Que fotos escolhem exibir? Quem pode acessá-
las? 

As questões relacionadas às fotos ainda não foram aprofundadas nos diálogos, mas 
as observações sugerem que a construção de álbuns está quase sempre relacionada à 
afetividade: família, amigos, passeios, ídolos e temas que interessam as crianças, como 
futebol, balé, carros e vídeo games, por exemplo. Em muitos destes últimos tópicos, as fotos 
são oriundas de sites de busca ou páginas oficiais de artistas ou times de futebol.  
 A partir das fotos também é possível colocar em questão a autonomia das crianças 
em relação a usos paralelos aos usos das redes sociais, como busca de conteúdos para serem 
compartilhados, edição de fotos através de aplicativos disponíveis no Facebook e questões 
relacionadas à privacidade e até mesmo padrões estéticos de beleza. 

Outro elemento que compõe os perfis no Facebook são os vídeos compartilhados. 
Qual a fonte desses vídeos? Quem os produz? Algumas questões são semelhantes às 
levantadas em relação às fotos, como os objetivos das postagens, a fonte e seus conteúdos.  
Destaca-se, contudo, o aspecto da produção, uma vez que a criação de vídeos implica numa 
intenção diferente da autoria de fotos, por exemplo. S. (9 anos) compartilha em seu perfil do 
Facebook três vídeos que ela mesma produziu filmando a si própria. São eles: “Make-up 
tutorial: palhacinha bochechinha”, onde ela ensina a fazer uma maquiagem de palhaço; 
outro em que manda mensagem aos amigos com a fantasia do vídeo anterior; e um terceiro 
em que se filma deitada na cama minutos antes de dormir.  

É certo que são muito recorrentes nas postagens das crianças vídeos sobre ídolos 
midiáticos, principalmente cantores, seus videoclipes favoritos e os chamados vídeos virais 
que obtém alta circulação em sites como o Youtube14 e se configuram, num curto espaço de 
tempo, como fenômenos da internet.  Mas ainda que sejam escassas, é importante não 
perder essas iniciativas de vista, pois nos oferecem pistas sobre como as crianças usam as 
tecnologias para a criação de conteúdos e os disponibilizam para circulação nos sites de 
redes sociais.  
 
 
A amizade nas redes sociais 
 

O tema da amizade aparece de duas formas distintas até este momento da pesquisa: 
nos próprios sites que denominam como “amigos” todos os que compõem a rede de 
contatos; e nas declarações explícitas de amizade que as crianças trocam entre si nas redes 
sociais. Ainda que se compreenda que não se trata de uma prática comum exclusiva das 
crianças, alguns aspectos merecem ser pontuados: o primeiro diz respeito à origem dessas 
relações de amizade que, conforme, observo, na maioria das vezes, se dá no contato 
presencial. Ao mesmo tempo, Dal Bello (2009) aponta haver uma disputa para conquistar 
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popularidade nas redes sociais, o que pode implicar em usos voltados para uma necessidade 
de pertença, de afeto e de status.  

Portanto, numa direção, cabe problematizar a ideia da amizade e, até certo ponto, a 
banalização do termo “amigo” diante dos múltiplos apelos que são feitos neste sentido. Que 
é a amizade nas redes sociais?  

 

 

Imagem 4: Amigas e sutiãs 

 

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. 

Postagens espontâneas com mensagens de carinho a amigos também são 
frequentes, principalmente entre as meninas, embora o recorte abaixo impeça, até o 
momento, qualquer julgamento atravessado pela questão dos gêneros. O aplicativo “Meus 
Top Seguidores” do Facebook, por exemplo, contabiliza as interações recebidas através de 
curtidas e comentadas, ranqueando 
os amigos pelas participações.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                      

 

Imagem 5: Top Seguidores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 6: Meninas e meninos 

 

Numa análise sobre os processos de sociabilidade nas redes sociais, Santos e 
Cypriano (2011) apontam que aplicativos como este de ranqueamento de amizades podem 
ser considerados estimuladores para expor à rede comentários ou queixas sobre uma 
posição pouco privilegiada, como se confere na imagem acima. Para os autores, trata-se de 
uma apropriação lúdica desses aplicativos pelos usuários para reafirmarem formas de ação 
recíproca ou redefini-las em novas formas de constituição de redes sociais.   

 
 

Jogar e Brincar 
 

O caráter lúdico tem emergido dos usos que as crianças fazem do Facebook em duas 
direções. A primeira, consiste nos incontáveis jogos que podem ser baixados através dos 
próprios perfis e que merecem destaque pelas inúmeras questões que suscitam: a lógica que 
fundamenta jogos em rede em que a competição aparece disfarçada de “política de boa 
vizinhança”; a interpelação do outro nos jogos online e a lógica mercadológica. Por 
enquanto, trago como exemplos para esta problematização o jogo “Cara a Cara” do 
Facebook, indicado por G. (10 anos) como seu preferidos e jogado com ela em rede. Nota-se, 
em poucos minutos de uso do aplicativo, o direcionamento que é feito para as lojas que 



comercializam a sua versão em forma de jogo de tabuleiro, evidenciado a lógica 
mercadológica a qual está diretamente vinculado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 7: Clique e compre 

 

Numa segunda direção, as crianças demonstram um interesse muito grande no 
compartilhamento de brincadeiras criadas pelos próprios usuários e pautadas em perguntas 
e respostas simples, que na maioria das vezes remetem a assuntos como preferências 
musicais, amizade e paquera, numa dinâmica que em muito lembra os cadernos de pergunta 
que fizeram parte da minha infância e adolescência. Apesar de se constatar este tipo de jogo 
em ambos os sites analisados, a concentração maior se dá no Facebook, possivelmente pela 
sua estrutura de compartilhamento que favorece este tipo de interação.  

 

 
 

Imagem 8 : Quem curtir ganha uma letra! 

 



 

Imagem 9: Vá no seu bate-papo e olhe 10 amigos 
 
 

Curtir, Comentar, Compartilhar... e Criar? 
 
Em que medida as crianças vêm explorando as potencialidades criativas dos sites de 

redes sociais? Ainda que se reconheça a intimidade com que utilizam as tecnologias digitais 
de forma geral, há que se analisar como esses usos têm se caracterizado. A pesquisadora 
Sonia Livingstone, coordenadora do projeto EU Kids Online, conclui, a partir dos relatórios 
das pesquisas da segunda fase na Europa, que os usos criativos das mídias digitais ainda é 
tímido e que prevalece o uso pautado na recepção, o que coloca o desafio de encorajar, 
cada vez mais, o lado criativo da internet. (LIVINGSTONE, 2011) De fato, observa-se que 
entre as crianças, é mais comum o compartilhamento de fotos, piadas e vídeos que já estão 
disponíveis em circulação na rede, numa espécie de repasse instantâneo. Em muitos 
momentos, observam-se vários compartilhamentos de uma só criança em apenas um 
minuto e, que logo em seguida, são novamente compartilhados por outras crianças comuns 
em nossas redes. Além disso, também é possível observar que as crianças utilizam as redes 
sociais para também divulgarem, de alguma forma, as suas produções, como a criação de 
seus blogs pessoais, por exemplo. 
 
 

Considerações finais 
 

Fluidez, fugacidade, obsolescência, liquidez, mobilidade, flexibilidade, inquietude. 
Marcas da contemporaneidade, marcas de um tempo e de tudo que se produz nele. No 
campo da produção teórica, mais especificamente, este trabalho se depara com dificuldades 
que vão desde a precisão de determinado conceito até o dilema, talvez a esta altura 
puramente estético, de como escrever certos termos já tão comuns no contexto da 
cibercultura. On-line ou online? Site já está no nosso dicionário ou ainda devo destacar com 
itálico? É preciso explicar o que é um avatar? A quem atribuir a autoria do conceito de 
ciberalgumacoisa? É certo que em meio a este processo, muitas vezes fugidio, a escrita 
deste texto oferece a fixidez que encoraja os próximos passos da pesquisa, sem perder de 
vista que é um objeto em rede pesquisado em rede.  

Diz Agambem (2009, p.72): o contemporâneo é aquele que está a altura de 
transformar o tempo, colocá-lo em relação com os outros tempos, de nele ler de modo 
inédito a história, de “citá-la” segundo uma necessidade que não provém de maneira 
nenhuma do seu arbítrio, mas de uma exigência a qual ele não pode responder. É com este 



propósito que prossigo. Se há que perceber o escuro do presente, que as crianças guiem 
meu olhar.  
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