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Eu sou a chuva que lança a areia do Saara 

Sobre os automóveis de Roma 

Eu sou a sereia que dança, a destemida Iara 

Água e folha da Amazônia 

Eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma 

Negra 

Você não me pega, você nem chega a me ver 

Meu som te cega, careta, quem é você? 

Eu sou o cheiro dos livros desesperados, sou 

Gitágogoya 

Seu olho me olha, mas não me pode alcançar 

Não tenho escolha, careta, vou descartar 

Quem não é recôncavo e nem pode ser reconvexo  

 (Caetano Veloso – Reconvexo) 



 

 

 

RESUMO 

Considerando os dias atuais e a velocidade com que crescem o uso e a interação das 

tecnologias digitais móveis (TD), este estudo busca compreender as concepções 

familiares quanto ao uso da TD na primeira infância, ou seja, crianças de zero a cinco 

anos, sobretudo em relação aos celulares e tablets. A pesquisa qualitativa teve como 

base teórica os estudos de Mikhail Bakhtin, autor que discute sobre as questões do 

sujeito como fruto de experiências e vivências de seu meio social, que se desenrolaram 

por toda a pesquisa e também abordando os conceitos de interdiscursividade, 

dialogismo e polifonia, junto aos discursos das famílias coletados em entrevistas e 

questionamentos via internet. Essas entrevistas aconteceram a partir de visitas a quatro 

famílias de uma cidade do centro oeste mineiro que possuíam crianças na considerada 

“primeira infância”. Embora seja inequívoca nos grupos familiares a afirmação de que a 

tecnologia está presente no cotidiano, essa ideia não se apresentou de forma homogênea 

entre os entrevistados. Para alguns é necessário o uso das TD, para outros é preciso 

moderação, já para outros é importante restringir o uso. Nenhum dos pais entrevistados 

considerou que adotar uma postura rígida e proibitiva fosse a melhor situação para a 

interação da tecnologia com seus filhos. A tensão nas concepções dessas famílias 

centra-se nas diferenças geracionais e nas diferentes formas de agir no processo de 

mediação, marcado por ações de controle e vigilância que variam entre atitudes mais ou 

menos flexíveis. Assim, as concepções dessas famílias sobre o uso das tecnologias pelas 

crianças na primeira infância estão marcadas mais pela tensão, pela dúvida e pelo 

receio. Mesmo entendendo sua importância, para as famílias, as TD são motivo mais de 

preocupação e vigilância do que fonte de desenvolvimento e aprendizagens. Os dados 

revelam sentidos e compreensões de sujeitos inseridos em uma realidade social e 

cultural da atualidade e assim possibilitando a criticidade de cada um que com o uso das 

TD acabam sendo atualizados e conectados para o momento de descoberta e 

atualizações.  

 

 

 
 

Palavras-chave: Tecnologia. Infância. Discurso. Família. 



 

 

ABSTRACT 

Considering the current days and the speed with which the use and interaction of digital 

mobile technologies (TD) grows, this work presents a study that seeks to understand the 

family conceptions regarding the use of TD in early childhood, that is, children from 

zero to five years, especially in relation to cell phones and tablets. The qualitative 

research had as theoretical basis the studies of Mikhail Bakhtin, addressing the concepts 

of interdiscursivity and dialogism when having as basis the speeches of the families 

collected in interviews and questions via the internet. These interviews took place from 

visits to four families in a city in the Midwest of Minas Gerais who had children in early 

childhood. Although it is preponderant in the interviewed family groups that technology 

is present in everyday life, this idea was not presented homogeneously among the 

interviewees. For some, it is necessary to use TD, for others it is necessary to be 

moderated, while for others it is important to restrict the use. None of the parents 

interviewed considered that adopting a rigid and prohibitive stance was the best 

situation for the interaction of technology with their children. The tension in the 

conceptions of these families is centered on generational differences and different ways 

of acting in the mediation process marked by control and surveillance actions that vary 

between more or less flexible attitudes. Thus, the conceptions of these families about 

the use of technologies by children in early childhood are more marked by tension, 

doubt, and fear. Even understanding its importance, TD in families is a cause for more 

concern and vigilance than a source of development and learning. 

Keywords: Technology. Childhood. Speech. Family. 
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INTRODUÇÃO 

 

Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma 

Até quando o corpo pede um pouco mais de alma 

A vida não para 

Enquanto o tempo acelera e pede pressa 

Eu me recuso, faço hora, vou na valsa 

A vida é tão rara. 

(LENINE, 1999) 

 

Diariamente, planejamos uma infinidade de coisas. E quando percebemos o dia 

já virou noite e nem tudo que foi planejado se concretizou. Juntamente com esse tempo 

acelerado, algumas tecnologias entram em nossas vidas podendo nos auxiliar e, 

também, nos distrair. Atualmente, dentre as inúmeras tecnologias existentes, as digitais 

móveis surgem como um grande potencial para a sociedade que as utiliza em diversas 

atividades. Fedoce (2010, p. 15) descreve:  

 

As mídias móveis, que têm potencial para convergirem com a televisão, 

internet, entre outros meios de comunicação, tendem a transformar ainda 

mais o processo de comunicação, permitindo a um número cada vez maior de 

indivíduos interagirem com o que lhes é transmitido, reelaborarem o 

conteúdo e retransmiti-lo ao emissor, a qualquer hora e lugar, através de 

dispositivos que cabem na palma da mão e de características como 

mobilidade, portabilidade e interatividade. 

 

Entre os dispositivos móveis citados pela autora, destacam-se o celular e o tablet 

conectados em rede, que neste trabalho serão identificados por Tecnologias Digitais 

Móveis (TD)1. Essas tecnologias são utilizadas para conversações, ligações de áudio 

e/ou vídeo, lembretes e pagamento de contas, entre outras funcionalidades que abarcam 

uma convergência de funções. Vale ressaltar que as TD estão sempre ao nosso alcance, 

mediando nossas ações de maneira a potencializarem a criação e a socialização de 

conhecimento em rede. 

Não ignorando as inúmeras TD existentes, esta pesquisa dedicou atenção às 

concepções familiares acerca do uso das TD na primeira infância, especificamente 

celulares e tablets. Nesse sentido, é interessante pensar que, se antes tínhamos que nos 

 
1Nesta pesquisa, tratamos especificamente das tecnologias digitais moveis – tablet e celular – destinadas à 

comunicação, bem como da interação dos humanos com essas tecnologias. 
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deslocar fisicamente até bibliotecas com papéis e canetas para pesquisar sobre algum 

conteúdo, hoje temos ao alcance de nossas mãos as TD, que a partir da interação do 

homem, recuperam informações de forma ágil e inovadora.  

Notadamente, as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) – 

grupo conceitual que inclui as TD – passaram a mediar a ação humana e sua 

apropriação social caracterizando a cultura contemporânea. Um exemplo dessa 

constatação é o uso de celulares e tablets por algumas crianças, as quais, bem cedo, 

passam a ter contato com informações em rede. Entretanto, cabe o registro de que não 

se trata de um fenômeno generalizado, pois as questões que envolvem a inclusão digital 

ainda não atenderam à totalidade da população. Em CETIC (2017) pode-se constatar 

que embora 92% dos domicílios possuam telefones celulares, apenas 16% possuem 

tablets.  

Em âmbito pessoal, não tive acesso às TD em minha infância, o que só ocorreu a 

partir dos meus 17 anos de idade. Entretanto, a partir de CETIC (2017), pude perceber o 

uso crescente do celular por crianças e adolescentes no Brasil entre os anos de 2012 e 

2017. Além disso, o mesmo survey me indicou que, gradualmente, o uso dos celulares e 

tablets vêm se expandindo, aperfeiçoando e potencializando. Em particular, o mesmo 

estudo informa que no ano de 2012, 20% das crianças e adolescentes utilizavam um 

celular para conectar a internet. Já no ano de 2017, esse percentual atingiu 93%. Ou 

seja: aconteceu uma elevação de 465% no uso do celular entre crianças e adolescentes 

no período destacado.  

No meu caso, me considero um indivíduo entusiasta que usufrui das 

potencialidades das TD e se insere na cibercultura (LÉVY, 1999). Assim, a partir do 

contexto apresentado até então, é possível afirmar que o celular e o tablet são algumas 

das TD mais utilizadas pelos cidadãos brasileiros. Esse fato se justifica – pelo menos em 

parte – pela queda gradual de preços, pela facilidade/usabilidade oportunizada pelos 

softwares desses dispositivos, pela sua portabilidade, que permite seu encaixe na palma 

de nossas mãos (ficando ao fácil alcance de nossos polegares) e pela convergência de 

mídias em um só dispositivo. Todas essas prerrogativas potencializam as (inter)ações 

humanas e minimizam os constrangimentos interpostos pelos espaços de lugares 

tradicionais. 
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A questão a ser trabalhada nesta pesquisa qualitativa surgiu a partir de 

percepções durante momentos diferentes de minha trajetória até a entrada no Mestrado 

em Educação, na linha de pesquisa Processos Socioeducativos e Práticas Escolares da 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Os períodos da graduação em 

Jornalismo na UFSJ, a pós-graduação em Marketing pela Faculdade Estácio de Sá e, por 

fim, a aprovação em um concurso público, no ano de 2013, me aproximaram do tema 

desta investigação e também da linha de discurso e de diálogo social. Mais 

especificamente, ao assumir minha vaga no setor público no Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto de Oliveira como Assessor de Comunicação, passei a ter contato com 

crianças, devido ao trabalho desenvolvido na Seção de Comunicação e Educação 

(SCEA), na realização de palestras e eventos infantis em boa parte das escolas da 

cidade. Foi nessa aproximação com o público infantil que me interessei pelo estudo da 

temática que envolve o uso das TD na primeira infância.  

Inicialmente, a perspectiva de análise da questão se daria tanto no ambiente 

escolar quanto no familiar, entretanto, as visitas às escolas do município selecionado e 

também à Secretaria de Educação do Município, apontaram a proibição do uso das 

tecnologias digitais móveis nas escolas. Assim, a direção da pesquisa se alterou, de 

modo a se concentrar apenas nas famílias, tendo como objetivo compreender as 

concepções familiares acerca do uso das TD na primeira infância.  

Essa compreensão, se baseia sob a ótica dos estudos bakhtinianos, produzindo 

um entendimento quanto ao que as famílias pensam quanto as TD. Bakhtin foi um 

teórico russo que atuou quanto a linguagem, contribuindo em áreas do conhecimento 

relacionada as ciências humanas e afirmando que a linguagem é dialógica e a alteridade 

permeia as relações humanas, pois o outro é imprescindível para a concepção do eu, ou 

seja, a vida é dialógica por natureza. 

Entende-se dialogismo como o princípio constitutivo da linguagem, aonde a 

interação verbal está centrada nas relações sociais, sendo entendida como a visão de 

mundo de determinado grupo social. Através dele, é possível conhecer o sujeito por 

meio de suas enunciações com seus interlocutores. E assim com esse objetivo, 

pretendemos responder a seguintes questões: O que dizem e pensam as famílias em 

relação às TD? Quais as decisões tomadas pelas famílias frente à relação das crianças na 

primeira infância com essas tecnologias? Os discursos midiáticos e acadêmicos 
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influenciam, conformam e/ou tencionam o posicionamento dessas famílias em relação 

aos usos, limites e proibições na relação das crianças com essas tecnologias, sobretudo o 

celular e o tablet?  

Todas as informações foram obtidas nos anos de 2018 e 2019, em meses 

variados. Os nomes das famílias analisadas foram alterados e reformulados levando-se 

em conta o sigilo das fontes e a preservação de suas informações. Todo o conteúdo 

obtido nas entrevistas foi analisado e sua construção se deu de acordo com os objetivos 

da pesquisa. Essa ideia corrobora com as palavras de Freitas (2011), que descreve que 

Bakhtin afirma que o melhor sistema para esclarecer um fenômeno é observá-lo em seu 

processo de formação e desenvolvimento. 

Nesta dissertação, apresento quatro capítulos. O primeiro capítulo discute o 

conceito de tecnologia a partir de seu percurso histórico e relações com a evolução 

social. Nesse sentido busca-se evidenciar um entendimento de tecnologia que vai além 

do aparato ou dispositivo, constituindo-se como uma dimensão da cultura. No capítulo 

também é discutida a cultura contemporânea – cibercultura (LÉVY, 1999; LEMOS; 

LÉVY, 2010) – e seus desdobramentos na infância.  

O segundo capítulo descreve os procedimentos metodológicos, que tomo a 

liberdade de nomear “dialógicos”, pois se inspiram na perspectiva de Bakhtin. O autor 

evidencia a importância do outro para que um sujeito reconheça a si mesmo, pois os 

sujeitos se constituem nas relações que tecem com os outros ao seu redor. É importante 

vivenciar o outro, se colocar no lugar dele, pois a imagem externa é o conjunto dos 

elementos expressivos e falantes do corpo humano.  

Partindo do viés bakhtiniano para um olhar referente ao contato das famílias 

com as TD, surgiu uma lacuna sobre como analisar essa relação, e esse preenchimento 

se dá com as ações e posicionamentos das famílias sobre essa interação que veremos na 

compreensão das entrevistas. Assim, os discursos das famílias são analisados na busca 

do entendimento da interação da criança com a tecnologia. 

Ao longo dos capítulos, foi desenvolvida uma esfera dialógica entre famílias, 

tecnologia e interação, bem como questões inerentes aos autores citados. Para 

compreender de forma ampla o diálogo que será tecido nas próximas páginas, 

inicialmente haverá a contextualização teórica de tecnologia, de Bakhtin, para assim 
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depois no momento de ação com as entrevistas pudéssemos nos inspirar nessa conexão 

teórica criada, para assim transportar para a prática.  

O capítulo três descreve as visitas realizadas nas quatro famílias colaboradoras 

do estudo com características bem diferentes umas das outras, a fim de realizar o 

levantamento empírico desta pesquisa. Além das entrevistas, realizamos uma pesquisa 

em sites da mídia comercial e plataformas acadêmicas (científicas), no intuito de 

entender o que foi dito nessas plataformas acerca do tema e da relação tecnologia e 

infância.  

O capítulo quatro é destinado à compreensão dos dados obtidos durante as 

entrevistas com os sujeitos da pesquisa, depois de um processo de transcrição de todos 

os dados, relacionando-os com os pressupostos teóricos do estudo conteúdo pesquisado, 

o que nos levou a compreender as concepções das famílias sobre a interação das 

crianças na primeira infância com as tecnologias, a partir de alguns indicadores de 

análise que surgiram nas próprias entrevistas. São eles: questões geracionais, os termos 

que se sobressaíram no discurso das famílias sobre a questão, a mediação e, por fim, as 

tensões que impregnam as concepções das famílias quanto ao uso das TD por crianças 

tão novas. 

O projeto da dissertação foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São João del-Rei, no qual, dentro da Plataforma 

Brasil2, foi gerado um parecer na data de 12 de julho de 2019, explicando os 

procedimentos e as características da pesquisa e obtendo-se o número do parecer: 

3.451.864. As informações colhidas são sigilosas, garantindo-se a não divulgação dos 

nomes, dos CEP ou de seus participantes. 

Nas considerações finais do estudo, apresentamos as reflexões mais 

significativas realizadas a partir do discurso das famílias. Embora muito diferentes em 

relação ao uso das TD, as famílias demonstraram que o receio, a tensão e a dúvida são 

preponderantes quando se trata do uso das TD pelas crianças na primeira idade, sendo 

motivo mais de preocupação e vigilância do que fonte de desenvolvimento e 

aprendizagens  

 
2Plataforma Brasil é um sistema eletrônico criado pelo Governo Federal para sistematizar o recebimento 

dos projetos de pesquisa que envolvam seres humanos nos Comitês de Ética em todo o País. Após o 

cadastro na Plataforma Brasil, o pesquisador poderá submeter projetos para análise. O site de acesso é 

http://plataformabrasil.saude.gov.br. 

http://plataformabrasil.saude.gov.br/
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1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DO ESTUDO 

     

É impossível separar o humano de seu ambiente 

material, assim como dos signos e das imagens por 

meio dos quais ele atribui sentido à vida e ao 

mundo.   

(LÉVY, 1999, p.22) 

 

1.1 A tecnologia e as transformações na sociedade  

 

O cenário tecnoinformacional atual e a presença das TD não surgiram fora de 

um contexto que as justificasse. Dessa forma, a proposta deste capítulo é possibilitar a 

compreensão de um percurso histórico, caracterizado pelas relações do homem com as 

técnicas e com o desenvolvimento da tecnologia, reconhecendo-as como uma dimensão 

da vida humana e, portanto, assumindo um fenômeno cultural. Nesse sentido, também 

advogamos que “o desenvolvimento tecnológico de cada época da civilização marcou a 

cultura e a forma de compreender [a] história” (KENSKI, 2007, p.20). Pensamos que, 

ao resgatar esse caminho, facilitaremos a compreensão no que tange ao uso das TD e às 

transformações sociais ocorridas até os dias atuais. 

Para entender um pouco das tecnologias que foram desenvolvidas pelo homem 

nos diferentes períodos de sua história, cabe, inicialmente, buscar uma conceituação 

para o termo “tecnologia”. Schall e Modena (2005) conceituam tecnologia como algo 

que, desenvolvido, venha facilitar a realização de um trabalho, bem como viabilizar o 

entendimento e aplicação de uma ação.  

Assentindo esse conceito, o Dicionário Michaelis Online (2019) define, 

primordialmente, o termo como o conjunto de processos, métodos, técnicas e 

ferramentas relativas à arte, indústria e educação. A etimologia da palavra, segundo o 

dicionário online Gramática.net apresenta “tecnologia” sendo um termo de origem 

grega antiga, que vem de techne, que significa técnica, junto a logos, que pode ser 

interpretado como argumento, razão ou discussão. Nessa conformação, tecnologia 

assume o sentido que envolve “a razão do saber fazer”. (TECNOLOGIA,2019) 

Ainda refletindo sobre o termo, para Chaves (1999), tecnologia refere-se a tudo 

o que foi inventado pelo homem com o objetivo de facilitar, simplificar o trabalho e, ao 
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mesmo tempo, enriquecer as relações entre os indivíduos. Essa conceituação do autor 

não pode soar como algo ligado apenas à instrumentalização. Afinal, “a evolução 

tecnológica não se restringe apenas ao uso de determinados equipamentos e produtos. 

Ela altera comportamentos” (KENSKI, 2007, p.21).  

Neste trabalho de pesquisa, assumimos uma concepção de tecnologia que agrega 

diferentes saberes em sua produção/desenvolvimento ao longo da história e que, para 

além de artefatos, representa uma via de potencialização da ação humana 

(física/intelectual). Como realização humana, não neutra, a tecnologia envolve questões 

éticas/comercias/relações de poder etc., e se constitui como uma dimensão da cultura, 

condicionando e viabilizando a reconfiguração das formas de (inter)ação em sociedade 

(LIMA, 2015). 

Assim, de modo geral, é admissível que o desenvolvimento de uma tecnologia 

modifica a maneira como as pessoas lidam com a natureza e criam as condições de 

intercurso com as quais nos relacionamos uns com os outros.  

É importante relacionar a comunicação e a forma de linguagem aos percursos 

tecnológicos. Com isso, para Dias (2009), “tecnologia da linguagem” é a formulação do 

conhecimento e o modo como ele circula através da escrita em qualquer suporte de 

veiculação: no papiro, no codex, no livro impresso, na tela do computador, dentre 

outros. Essa tecnologia tem um efeito sobre a escrita e sobre a língua, pois "não são 

apenas os instrumentos que mudam, mas a relação do sujeito com a linguagem, com a 

escrita, com o conhecimento sobre a língua." Mudam as relações sociais, as relações 

imaginárias que os interlocutores criam entre si. 

Entendemos que o uso significado de uma tecnologia pode desencadear uma 

alteração na estrutura de nossos interesses, em nossas formas de pensar e agir, por isso 

refutamos – mais uma vez – a exclusividade de conceber tecnologia como instrumentos 

ou à “[...] compreensão de superioridade, especialização e profissionalismo” 

(MARTINS; DAL SASSO, 2008. p.11).  

Nesse sentido, Castells (1999), ao discutir sobre a sociedade e suas mudanças a 

partir do desenvolvimento tecnológico, repudia imperativos e determinações:  

É claro que a tecnologia não determina a sociedade. Nem a sociedade escreve 

o curso da transformação tecnológica, uma vez que muitos fatores, inclusive 

criatividade e iniciativa empreendedora, intervêm no sucesso de descoberta 
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científica, inovação tecnológica e aplicações sociais, de forma que o 

resultado final depende de um complexo padrão interativo. Na verdade, o 

dilema do determinismo tecnológico é, provavelmente, um problema 

infundado, dado que a tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser 

entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas. (CASTELLS, 

1999, p.25). 

 

O autor destaca as dificuldades para definir e mensurar o avanço tecnológico na 

sociedade e que esse assunto pode vir impregnado de pensamento que revele 

determinismo tecnológico. Sobre o posicionamento de Castells (1999) e ainda sobre o 

determinismo, Forester (1992) comenta que o impacto das inovações tecnológicas, por 

mais exuberantes que possam parecer, precisam levar em conta a relação entre os seres 

humanos, as formações sociais e a tecnologia em questão. 

Kenski (2007, p. 21) ressalta que “o homem transita pelas tecnologias que lhe 

são contemporâneas”, seguindo Lévy (1999, p. 22) ao dizer que “as tecnologias são 

produtos de uma sociedade e de uma cultura”. Assim, as tecnologias expressam a 

criatividade humana e condicionam transformações na esfera social, mas não de forma 

arbitrária e/ou determinista. Como argumenta Feenberg (2002),  

a tecnologia é em grande medida um produto cultural e, assim, toda ordem 

tecnológica é um ponto de partida potencial para desenvolvimentos 

divergentes, conforme o ambiente cultural que lhe dá forma. (FEENBERG, 

2002, p. 131).  

 

1.1.1 O humano e a tecnologia: interação e alteração social 

 

A história do homem se mixa com a história das técnicas; portanto, essas 

também estão ligadas à cultura. Ao compreender essa dimensão da vida e em caráter 

social, encontramos que técnica está ligada à 

 

capacidade humana de modificar deliberadamente materiais, objetos e 

eventos (chegando a produzir elementos novos, não existentes na natureza), 

[o que] define o ser humano como homo faber. O fazer (ou melhor, o saber 

fazer) difere de outras capacidades humanas como a de contemplar a 

realidade (literal ou mentalmente), agir (no sentido de adotar decisões 

responsáveis), experimentar sentimentos (que chegam a ser muito 

sofisticados, como o fascínio de uma obra de arte) e expressar-se (sobretudo, 

manifestar a própria identidade, as próprias ideias, os próprios anseios) 

mediante uma linguagem articulada, particularmente a enunciativa. 

(CUPANI, 2004, p.494). 
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O homem se caracterizou como faber quando passou a utilizar sua capacidade de 

reflexão para produzir “artefatos técnicos”, a fim de promover mudanças sociais, 

conforme exemplificado no filme 2001: Uma Odisseia no Espaço3. A produção 

audiovisual aborda, entre outros aspectos, a questão da evolução humana e sua relação 

com o domínio da tecnologia e as contradições advindas de relações dicotômicas entre 

sujeito-objeto e humano-máquina.  

Na abordagem do conteúdo fílmico, homens pré-históricos convivem em grupos 

em um lugar seco, disputando acesso a recursos como água e alimentação. Um 

hominídeo, a partir da interação com um osso de um animal, percebe aquele material 

como uma possível extensão de seu corpo (Figura 2). Trata-se de uma ação na qual o 

hominídeo faz uso de sua capacidade para atribuir uma utilidade e, portanto, um 

significado a um osso. A cena sugere o despertar da espécie humana a partir do 

tratamento criativo de um osso como uma forma de potencializar a força corporal para 

(re)estabelecer domínio de território e modificar relações entre espécies. Doravante, a 

espécie humana se desenvolveria e utilizaria instrumento(s) para assegurar sua 

subsistência e ampliar suas formas de ação na natureza. 

 

Figura 1 – Utilização de artefatos técnicos na pré-história 

 

 
Fonte: Imagens Google, acesso em 18 de outubro de 2019 

 

 
3O filme 2001: Uma Odisseia no Espaço, dirigido por Stanley Kubrick e escrito pelo britânico Arthur C. 

Clarke, é um dos exemplos mais marcantes do ponto de vista sobre a relação entre o ser humano e a 

tecnologia (REID, 1997, p.40). 
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No mesmo contexto histórico da evolução das técnicas, se analisarmos os 

vestígios culturais do homem, entenderemos que as pinturas rupestres atestam sua 

necessidade de comunicação e expressão. Disso, decorre uma evolução nas formas 

interativas, as quais passaram a incluir gestos, danças, desenhos, o desenvolvimento da 

fala, da escrita, do impresso etc. Para melhor entendimento, Santos (2011) dividiu os 

acontecimentos em períodos. O autor descreve: 

 

A história é dividida com base no desenvolvimento técnico de cada era, 

sendo a primeira e mais longa a Pré-História. O primeiro período dessa era 

foi o Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, que vai do surgimento do ser 

humano até aproximadamente de 12 mil anos atrás. Esse período recebeu esta 

denominação, porque os instrumentos de pedra eram ‘lascados’ para adquirir 

bordas cortantes. (SANTOS, 2011). 

 

Nesse período, o ser humano era caçador e coletor, pois sua subsistência 

baseava-se na pesca, na caça e na coleta. Portanto, o homem não transformava a 

natureza; era parte integrante dela. Sobre esse momento, Moraes (2009, p.28) ressalta 

que “[...] era preciso estar em constante migração para encontrar melhores condições de 

vida até que acerca de 200 mil anos atrás, o controle do fogo se configurou como uma 

inestimável conquista para evolução da humanidade”. 

Esses artefatos, descritos por Santos (2011) e por Moraes (2009), são 

significados pelo homem a partir de sua interação com a natureza. Ao se configurarem 

como resultantes de um saber fazer humano podem ser considerados como algumas das 

primeiras tecnologias desenvolvidas. Como tais, assumem uma configuração na 

sociedade e tipificam sua cultura. É nesse sentido que podemos identificar “eras” 

geralmente apresentadas como linhas do tempo da evolução do homem. Esses períodos 

são claramente diferenciados uns dos outros e marcados pela evolução de técnicas e 

tecnologias (Idade da Pedra, Idade dos Metais etc.).  

Nessa perspectiva, reforçamos a ideia de que o homem está em constante 

evolução e que parte desse desenvolvimento se dá com o aprimoramento das técnicas e 

das tecnologias. Essa evolução progressiva diz respeito não apenas aos produtos 

tecnológicos concebidos pelos homens, mas também às relações estabelecidas entre eles 

a partir de interações mediadas pelas tecnologias. Estas, com o passar do tempo, se 

configuram como itens de importância na sociedade e em sua cultura. Há, de certo, uma 

fusão, homem-tecnologia (híbrido) de maneira que esta potencializa processos de 
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interação entre os homens, do homem com a natureza e dos homens com os próprios 

artefatos tecnológicos, ressignificando-os. Nesse aspecto, Bueno (1999) nos esclarece 

que estamos diante de 

 

[...] um processo contínuo através do qual a humanidade molda, modifica e 

gera a sua qualidade de vida. Há uma constante necessidade do ser humano 

de criar, a sua capacidade de interagir com a natureza, produzindo 

instrumentos desde os mais primitivos até os mais modernos, utilizando-se de 

um conhecimento científico para aplicar a técnica e modificar, melhorar, 

aprimorar os produtos oriundos do processo de interação deste com a 

natureza e com os demais seres humanos. (BUENO, 1999, p.87). 

 

É necessário relativizar o pensamento de que a tecnologia é, exclusivamente, 

associada ao conhecimento científico, uma vez que o desenvolvimento tecnológico 

“inicialmente era um processo onde a contemplação científica praticamente não exercia 

influências” (KNELLER, 1978). Notadamente, os primeiros utensílios da Antiguidade 

foram desenvolvidos graças ao esforço, saberes e necessidades do ser humano, o que 

precedeu a conhecimentos sistematizados em teorias/modelos. Como ressalva 

destacamos que a tecnologia 

 

existia muito antes dos conhecimentos científicos, muito antes que homens, 

embasados em teorias, pudessem começar o processo de transformação e 

controle da natureza. Além de ser mais antiga que a ciência, a tecnologia, não 

auxiliada pela ciência, foi capaz de inúmeras vezes, criar estruturas e 

instrumentos complexos. (GEORGE BASALLA, 1981 apud ACEVEDO, 

1998, tradução nossa). 

 

Veraszto (2008) indica que, com a evolução da ciência, a tecnologia passou a ser 

configurada como um conhecimento prático derivado direta e exclusivamente do 

desenvolvimento do conhecimento teórico (científico), por intermédio de processos 

progressivos e acumulativos, em que teorias cada vez mais amplas substituem as 

anteriores. Entretanto, 

 

o caráter universal das leis científicas [pode levar a] uma concepção de que a 

tecnologia não requer uma contextualização social, nem tampouco devem ser 

levados em consideração os caracteres valorativos, tendo em vista a 

tecnologia como sendo fruto do desenvolvimento científico. (GORDILLO; 

GALBARTE, 2002, p.30). 

 

Todavia, podemos observar que a evolução das tecnologias ao longo da história 

condicionou uma série de transformações nos modos de viver global (mesmo antes do 
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desenvolvimento de teorias científicas). Essas modificações, como já dito, facilitaram e 

auxiliaram as atividades do cotidiano do homem.  

Embora não seja o objetivo deste trabalho pormenorizar a evolução das técnicas 

e tecnologias associadas, destacamos a origem da escrita como um dos principais 

marcos desse processo de evolução. A escrita, como uma tecnologia da inteligência 

(LÉVY, 1998), difundiu o conhecimento e a troca de informações entre os homens, 

sobrevinda – mais uma vez – a evolução e alteração nos modos de cultura. Nesse 

pormenor, “a escrita surgiu da necessidade do homem de se expressar, tornando-se o 

mais poderoso instrumento de evolução pela transmissão e perpetuação dos 

conhecimentos” (SOUZA; OLIVEIRA; ALVES, 2012, p.31). 

Sem negligenciar que a historicidade não deve ser tratada como uma sequência 

linear de fatos, em uma tentativa de buscar construir uma síntese sobre a caracterização 

das eras da humanidade em conformidade à evolução das tecnologias, caracterizamos e 

diferenciamos três eras. Encontramos em Penin, Vieira, Machado (2001, p.47, apud 

LIMA, 2015, p.33), uma diferenciação entre essas Eras: Agrícola, Industrial e a de 

Informação. 

Partindo dessa classificação, percebemos que a Era Agrícola foi marcada pela 

agricultura de subsistência e pela propriedade agrícola. Já a Era Industrial, pelo 

predomínio de máquinas que afetaram a escala de produção, haja vista o domínio da 

tecnologia do vapor e, posteriormente, da eletricidade. Nesse hiato temporal, as 

atividades agrárias e artesanais foram reconfiguradas a partir da adoção de novas 

tecnologias, o que gerou maior necessidade de especialização de recursos humanos. Por 

fim, vivemos a “Era da Informação”, a qual é tipificada pela presença e apropriação 

social das TDIC e pelas conexões e perspectivas de mobilidade. Um dos marcos desse 

estágio é a invenção do computador. Pela sua relevância, cabe ressaltar que 

o primeiro computador, o Eniac dos anos 40, pesava várias toneladas. 

Ocupava um andar inteiro em um grande prédio, e para programá-lo era 

preciso conectar diretamente os circuitos, por intermédio de cabos, em um 

painel inspirado nos padrões telefônicos. (LÉVY, 1993, p.101). 

 

O computador, antes de uso restrito a grandes empresas, passou a se popularizar 

nas últimas décadas, mais precisamente na década de 1980, facilitando a produção de 

informações e sua sistematização. Em nosso cotidiano, é possível notar que “a 

introdução da informática colaborou com o surgimento de aparelhos cada vez mais 
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sofisticados e possibilitou uma maior rapidez na obtenção e utilização das informações” 

(BARRA et al., 2006). Com os computadores, por exemplo, passamos a poder contar 

com o tratamento automático de informações na forma de números, textos, gráficos, 

imagens e sons, entre outros. Essa evolução atinge vários setores como economia, artes, 

saúde e educação, reconfigurando a cultura. Isso vem sendo acelerado devido à internet, 

que vem reduzindo distâncias e ampliando formas de comunicação e convívio na esfera 

social. 

Cabe registrar que a internet foi projetada na década dos anos 1960 nos espaços 

acadêmicos dos Estados Unidos e com o apoio do setor militar 

[...] no intuito de permitir comunicação entre os soldados que fossem 

resistentes a um possível conflito nuclear mundial. Inicialmente, esta 

ferramenta não possuía nenhum controle central, permitindo uma transmissão 

das informações de maneira rápida, flexível e passível a erros, pois não havia 

interrupção do fluxo das informações. (MONTEIRO, 2001, p.27).  

 

Atualmente, a internet é considerada uma das maiores tecnologias já criadas na 

história da humanidade e que, do ponto de vista técnico,  “[...] corresponde a uma rede 

mundial de computadores interligados por um conjunto de páginas que facilitam a troca 

e o compartilhamento de informações e, consequentemente, a construção, busca, 

disseminação e atualização do conhecimento” (SOARES; ALVES, 2008, p.67). Esse 

tipo de tecnologia se dá por intermédio de pessoas conectadas em todo o mundo, 

estreitando relações e rompendo barreiras de espaço e tempo.  

 

Esse novo processo de comunicação vem conduzindo a estruturação e 

ambientação da sociedade moderna, transformando diversos campos e 

caracterizando esse novo período histórico como ‘Idade Mídia’. Uma das 

qualidades desta nova era é o alargamento geográfico, antes limitado pelas 

navegações marítimas e revolução dos transportes, e agora ampliado pelas 

‘navegações virtuais’. (RUBIM, 2000). 

 

A internet nasceu de um projeto de pesquisa militar no período da Guerra Fria, 

no final dos anos 1950 e início dos anos 1970. A tecnologia usada na época para 

transmitir os dados foi criada, e essa rede era complicada. Na época seu potencial não 

era pensado. De acordo com Lima (2000), esse projeto surgiu como resposta do governo 

americano ao lançamento do Sputnik pela ex-União Soviética. Já Lemos e Lévy (2010) 

argumentam que, enquanto os veículos de comunicação de massa faziam um tipo de 

comunicação “um-pra-todos”, a comunicação na internet passou a realizar a 

comunicação do tipo “todos-pra-todos”. Esse tipo de comunicação, Assim, a internet 
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abriu caminhos, possibilitou acesso e encurtou distâncias. Lévy (1996) afirmou que a 

importância da criação da internet nas formas de produção cultural é comparável ao 

invento da escrita.   

Castells (2003) apresenta a mesma linha do pensamento de Lévy (1996), ao 

pontuar que os sistemas tecnológicos são produzidos socialmente pela comunidade que 

utiliza a internet. Sobre as características dessa inovação, Giles (2010) observa que a 

maioria das pesquisas sobre a web se desatualizou devido à evolução da internet ser 

constante e o fluxo de informações ser muito rápido. As transformações acontecem e, 

em um instante, a informação que era uma passa a ser outra.  

Atualmente, a internet continua a crescer e já está largamente difundida pelo 

mundo, com uso constante pelas pessoas, modificando e muito, a rotina antes de sua 

chegada. Nesse percurso evolutivo, os espaços cibernéticos e as formas virtuais se 

potencializam, fortalecendo essa cultura conectada, uma nova dimensão que se 

relaciona com os adventos tecnológicos: a cibercultura (LÉVY, 1999; LEMOS; LÉVY, 

2010). 

Nesse contexto, Sibilia (2003, p.139) observa uma tendência ocidental 

contemporânea para a produção de biografias e relatos da “vida real”, popularizada 

pelos diários pessoais publicados na internet, conhecidos como weblogs ou 

simplesmente blogs, e os fotoblogs ou fotologs, dando visibilidade às narrativas 

autorreferentes como uma modalidade de escrita íntima desenvolvida especialmente 

para se tornar pública, constituindo as narrativas do eu também em autorrepresentações. 

O capitalismo de plataformas e o Big Data, também surgem como conceitos 

mais recentes da tecnologia na cibercultura. O capitalismo de plataforma na sociedade 

tem ganhado cada vez mais espaço e importância, de forma que um boom aconteceu nas 

plataformas digitais no século XXI e vem crescendo potencialmente.  Esse capitalismo e 

as chamadas plataformas, cujos ativos mais importantes são os softwares que recolhem 

e analisam dados, são empresas “enxutas” de meios de produção tais como a Uber e o 

Airbnb. Nesta chave, as plataformas são muitos mais do que empresas de tecnologia, 

porque podem operar em qualquer setor. Essas plataformas são infraestruturas digitais 

que permitem a interação entre ofertantes de certo serviço e seus respectivos 

consumidores. A plataforma como um novo modelo de negócio, que extrai e controla 
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uma enorme quantidade de dados, é o resultado de três momentos que formam as bases 

da nova conjuntura (SCHOLZ, 2017). 

No campo da Comunicação e do Jornalismo, o Big Data é caracterizado como 

mais um ato da contemporaneidade e desse futuro tecnológico. Lima Junior (2012) 

conceitua Big Data como conjunto de dados (dataset) cujo tamanho está além da 

habilidade de ferramentas típicas de banco de dados em capturar, gerenciar e analisar. 

Pode-se considerar um Big Data a Receita Federal, o Hospital das Clínicas de São 

Paulo, a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET), o Controle de 

Tráfego Aéreo, o New York Times, entre outros. (LIMA Jr., 2011, p. 5). 

Ainda sobre o Big Data, a definição é intencionalmente subjetiva e incorpora 

uma definição que se move de como um grande conjunto de dados necessita ser para ser 

considerado um big data. (Manyika, J., Chui, M., Brown, B., Bughin, J., Dobbs, R., 

oxburgh, C. & Byers A. H, 2006). 

No estudo realizado pelos Pew Research Center’s Internet & American Life 

Project, intitulado The Future of Big Data, afirma que por volta de 2020, o uso do Big 

Data melhorará o entendimento sobre nós mesmos e sobre o mundo. 

1.1.2 Ciber’s – Cultura e espaço contemporâneo 

 

A sociedade contemporânea é caracterizada pelas interações do homem com a 

tecnologia digital e, assim, ao estudar esse momento, vários conceitos surgem na 

discussão desta pesquisa: cibercultura, ciberespaço e TD, dentre outros. Essa concepção 

de sociedade conectada e em rede, que alterou as perspectivas sociais, dentre elas a 

familiar, será um dos momentos de discussão deste capítulo, mais precisamente o ponto 

que ficará em aberto para discussões relacionadas ao futuro tecnológico e às possíveis 

alterações da cibercultura. 

Toda a trajetória histórica que traçamos até aqui é importante, pois esses 

dispositivos tecnológicos, caracterizados por várias mídias convergidas em uma só, são 

carregados de história. Essa contextualização do passado se fez necessária para o 

entendimento do tempo presente e de suas tecnologias. Essas novas dimensões 

tecnológicas que alteraram os sentidos humanos precisaram ser construídas, 
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identificadas, nomeadas, ‘revelando assim novos lugares de existência e realização 

dessa vida sobre o planeta Terra: ciberespaço, cibercultura’ (UNIRIO, 2016, p. 6). 

O ciberespaço é um termo que foi idealizado por William Gibson, em 1984, 

referindo-se a um espaço virtual composto por cada computador e usuário conectado em 

uma rede mundial.  Entretanto, foi Lévy (1999),  quem ressaltou  que, com o surgimento 

do ciberespaço, foi explicitada a possibilidade de virtualização, e o virtual passou a ser 

um traço inquestionável nas práticas sociais que constituem a cibercultura.  

A partir disso, uma renovação sociocultural acontece de forma que as famílias e 

demais formações sociais são convidadas e desafiadas à inserção nessa cibercultura. O 

autor já expunha que o ciberespaço torna possível a geografia móvel da informação, 

definido por ele como o: 

novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos 

computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que 

ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse 

universo (LÉVY, 1999, p.17). 

 

Esse comportamento dos seres na sociedade caracterizada pelo ciberespaço é 

basicamente um reflexo das atitudes e da cultura com as quais já estão acostumados a 

viver. Já para Macek (2005), a cibercultura é um termo confuso, obscuro e ambíguo, 

que descreve um conjunto de questões e pode ser usado em um sentido descritivo, 

analítico ou ideológico, com uma multiplicidade de sentidos.  

Na atualidade, o período de conexões e inovações tecnológicas, marcado pelas 

TD, faz com que essa nova fase popularize a internet, a desenvolva, atinja 

características como sem fio, ubíqua, e, principalmente, faz com que haja diversas 

transformações nas práticas sociais, no modo de vida da/na sociedade. A cibercultura, 

que, para Lemos (2002), desenvolve-se de forma onipresente, faz com que não seja mais 

o usuário que se desloque até a rede, mas a rede que passa a envolver os usuários e os 

objetos numa conexão generalizada. Essa cultura se relaciona com a interação e 

interdiscursividade das pessoas. Essa evolução é rápida e convergente no que se refere 

às mídias que, com o tempo, evoluíram e, concomitantemente, desenvolveram a 

sociedade. Felinto (2007) produz uma classificação baseada em uma abordagem 

histórica do conceito de cibercultura:  

http://www.infoescola.com/internet/ciberespaco/
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Estes dois períodos são chamados respectivamente de ‘early cyberculture’, 

contando com as primeiras visões sobre cibercultura, sendo de naturezas 

bastante utópicas e contraculturais, tratando do impacto das novas mídias na 

sociedade como um todo e na chamada cibercultura contemporânea 

(FELINTO, 2007).  

  

A chamada cibercultura inicial (early cyberculture) se originou na América e 

atingiu seu auge no final dos anos 1970 e nos anos 1980. Apresenta dois períodos, 

sendo o primeiro caracterizado por se originar por intermédio dos hackers americanos, 

envolvendo jovens e pesquisadores de áreas afins. Já no segundo período, a cibercultura 

se desenvolveu além das universidades, sendo crescente o acesso das tecnologias e 

sendo marcada pela invenção de microcomputadores. Lévy (1999, p. 130) comenta que 

essa dimensão cultural seria fundada “sobre a reunião em torno de centros de interesses 

comuns, sobre o jogo, sobre o compartilhamento do saber, sobre a aprendizagem 

cooperativa, sobre processos abertos de colaboração”. 

Macek (2005) associa o termo cibercultura às questões culturais relacionadas 

com cibernética, revolução digital, informatização, como uma ligação de futuro. Ele 

indica que a definição sobre o conceito de cibercultura varia muito e não apresenta uma 

definição específica e única. Outro conceito que Macek (2005) elenca, é “a noção de 

informação é central, já que a cibercultura constituiria uma interface entre cultura e 

tecnologia”. Já Lévy (2005, p.367) considera que “a internet propõe um espaço de 

comunicação inclusivo, transparente e universal, pois permite que qualquer usuário 

deixe de ser apenas receptor e passe a ser emissor, participando ativamente do processo 

comunicativo”.  

Quanto a esse posicionamento de Lévy (2005), vale ressaltar que devido a 

fatores como classes sociais e acesso a essas tecnologias, esse termo universal, 

transparente e inclusivo nem sempre é a realidade. Percebemos uma grande exclusão 

social, o acesso nada igualitário, o que no âmbito dessa pesquisa, tem esse 

posicionamento do autor como algo utópico. Para entender melhor a relação das 

crianças da primeira infância em contato com as TD, é importante ressaltar e definir 

primeiramente o que é a infância, quais são as infâncias e a nova geração de crianças 

que apresentam facilidade no manuseio dessas TD.  
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1.2 A infância na cibercultura e os desdobramentos do uso das TD 

 

1.2.1 Infâncias e a cibercultura  

 

São várias as concepções de infância se pensarmos nos diferentes aspectos, 

sejam eles sociais ou culturais, e, também, se levarmos em consideração o período 

histórico e as condições sociais nos quais as crianças se inserem. Na busca da interação 

entre as crianças de zero a cinco anos com as TD, numa perspectiva social, a infância 

corresponde, particularmente, para esta dissertação, como a construção da sociedade de 

uma etapa de vida, a qual apresenta a criança como um ser dotado de habilidades, 

curiosidade e sendo um ser ativo no que tange a descobertas de novas sensações que se 

modificam constantemente e devido a inúmeros fatores, inclusive culturais. 

Essa etapa da vida apresenta um conjunto de motivos, que não são isolados, 

entre elas as concepções familiares e da sociedade, os modos de viver e de pensar, e as 

influências externas nas famílias, dentre outros, transformando infâncias das mais 

variadas possíveis.  

Não trabalhamos na perspectiva de um modelo ideal de infância, mas sim na 

perspectiva das infâncias. Ariès (2016, p.39), ao falar sobre a descoberta da infância, 

expõe que, “até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou não 

tentava representá-la”. Na modernidade e sobre o tema, James e Prout (apud 

MONTANDON, 2001) descrevem algumas afirmativas sobre a infância e é importante 

ressaltar que para eles, a infância é uma construção social, variável e que não pode ser 

inteiramente separada de outras variáveis, como a classe social, o sexo ou o 

pertencimento étnico. Além disso, para James e Prout (apud MONTANDON, 2001), as 

crianças são e devem ser estudadas como atores na construção de sua vida social e da 

vida daqueles que as rodeiam. 

O conceito de infância está ligado à cultura que vivemos e à sociedade, que se 

transforma com frequência, conectada, e que se reformula a todo o momento. As 

crianças participam juntamente com os adultos dessa construção e são elencadas dentro 

da chamada cibercultura infantil (CAPPARELLI, 2002), que nessa seara define as 

crianças que nasceram já rodeadas e imersas no ambiente pelas TD e que, muitas, por se 
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relacionarem tanto, acabam ensinando seus irmãos mais velhos e seus pais a 

manusearem as TD. 

Com isso, pode-se dizer que, sobretudo hoje, diferentes infâncias são 

produzidas a partir de valores culturais, sociais e econômicos, fazendo 

emergir novas configurações da infância contemporânea (imersas na 

cibercultura): crianças empoderadas, ‘sabidas’, conectadas, chamadas a 

crescer, amadurecer e preparar-se para um futuro próximo, repleto de 

responsabilidades e desafios (MACHADO, 2013, p.5-6). 

 

Nessa perspectiva, as TD e as novas tecnologias, juntamente com os valores 

sociais, contribuem para novos modos de vida, olhares e espaços urbanos, e apresentam 

na infância uma forte presença e um ressignificado de sentidos. Elas não apenas 

absorvem, mas estão presentes em diversas afinidades, como ir à escola, idiomas, 

brincadeiras etc. As crianças, no contexto de infância, estão inseridas em uma sociedade 

de alterações constantes. São pais que aderem ao uso das TD, outros que refutam a 

perspectiva de inovação e evolução, e, assim, corroboram o pensamento de Dahlberg, 

Moss e Pence (2003, p. 71), que ressaltam a infância como construção social, sendo 

“sempre contextualizada em relação ao tempo, ao local e à cultura, variando segundo a 

classe, o gênero e outras condições socioeconômicas, por isso não há nenhuma infância 

natural, nem universal, mas muitas infâncias e crianças”. 

Pensamos que, quanto maior o avanço da tecnologia, mais concepções 

diferenciadas do ser criança são construídas. Segundo Ariès (2016), a infância é uma 

construção da modernidade, a qual possui consequências constitutivas sobre esses 

sujeitos em formação. Observam-se, então, relações de trocas na sociedade marcadas 

por novas tecnologias, que fazem com que sejam construídos grupos com características 

afins. Nessa sociedade, no que diz respeito à infância, as crianças se inserem nesse 

ambiente virtual e acabam usufruindo das técnicas, inovações e atividades desse meio, 

divertindo-se e obtendo informações com rapidez e interação sem fronteiras. 

Temos que entender que existe uma geração que nasceu e está crescendo em 

meio aos mais diversos tipos de dispositivos digitais, um caminho que não tem volta. 

Esse fenômeno é sinal da evolução social e influencia os modos de como a sociedade 

lida com essa situação. Essa temática tem que ser abordada e como se nota, esses 

dispositivos são de muita facilidade para as crianças que aprendem a manusear com 

rapidez. 
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1.2.2 Os polegarzinhos 

 

Para discussão acerca da infância e do uso das TD pelas crianças no ambiente 

familiar, recorremos a Serres (2013) para entendimento e discussão dos espaços de 

interação e do manuseio por meio dos polegares no acesso à tecnologia. Polegarzinha4, 

de Michel Serres, aborda temas como educação, tecnologia, sociedade e pedagogia, 

temáticas importantes e diretamente ligadas à pesquisa. 

 

Figura 2 – Capa do livro de Serres (2013) que ilustra o uso dos polegares para 

acesso às TD 

 

 
 

Fonte: Imagens Google – Acesso em 18 set 2019 

 

Serres (2013) afirma que os sujeitos mudaram. Essas crianças e jovens5, que 

nasceram em plena evolução midiática e tecnológica da sociedade, rodeados por 

dispositivos como impressos, rádio, televisão, computador, smartphones, celulares e 

tablets, não apresentam a “mesma cabeça” de seus pais e avós. São bem diferentes. Um 

paralelo é criado entre o surgimento do impresso e o das mídias atuais, levantando uma 

crítica aos considerados “adultos” no que tange à relação das crianças que estão 

“conectadas” e sobre a rede de internet à qual esses polegares pertencem.  

Nessa nova geração, Serres (2013) levanta o questionamento de que essas 

crianças podem manipular várias informações ao mesmo tempo. Não conhecem, não 

integralizam nem sintetizam da mesma forma que nós, seus antepassados. Ainda, para 

 
4Em francês, o livro Petite Poucette, traduzido como Polegarzinha, reflete a situação de jovens que 

apresentam comportamentos diferenciados das gerações antepassadas. Essa nova geração tem em suas 

mãos novos aparatos e utiliza seus dedos e, principalmente, seus polegares para interação, conectividade e 

acesso a locais e plataformas antes não acessadas. 
5 Nesse contexto, Serres se refere mais às crianças maiores do que à primeira infância (crianças de zero a 

cinco anos), o que não deixa de situar em tecnologia e infância o uso das tecnologias digitais móveis. 
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ele, essa nova geração, “Polegarzinha”, não se desliga. É a geração conectada e bem 

diferente dos anos e gerações anteriores. A tecnologia e as inovações permitiram com 

que grandes populações fossem formadas. Hoje, temos populações com usos 

diferenciados quanto aos dispositivos tecnológicos. Assim, a inclusão/exclusão digital 

faz diferença, pois 

aqueles que têm acesso à tecnologia em casa usam-na para jogar, 

navegar nas redes sociais e em outras atividades que pouco se 

parecem com as solicitadas pela aprendizagem escolar, como 

evidencia a fala de uma criança: “[a escola] tá igual, mas ficou mais 

tecnológica”. (FANTIN, 2015, p. 223). 

 

O termo “Polegarzinha” se refere aos jovens que utilizam as TD movimentando 

seus polegares ao manusear os aparatos, com características de seres conectados e 

atenção voltada para essa inovação, o que acontece não só com os polegares e nos 

cliques, mas também no touch6 dos celulares e tablets. Seguindo a premissa de Serres 

(2013), que disserta que a tela do computador – que se abre como um livro – o imita. A 

Polegarzinha ainda escreve nele, com seus dedos, ou no celular, com os dois polegares.  

O final do século XX foi marcado por expressivo avanço científico-tecnológico 

e, fundamentalmente, pelo surgimento das TDIC, as quais passaram a instrumentalizar a 

ação humana, revelando mudanças sociais, culturais, políticas e econômicas (LIMA, 

2015). Já Serres (2013) entende como população Polegarzinha todos aqueles que 

nasceram no fim do século XX e que estão em contato com o mundo virtual desde o seu 

nascimento.  

As relações sociais das crianças e das famílias, com o uso das TD, fortalecem a 

interação e o diálogo não apenas verbal, e sim da ação por meio dos polegares dos 

humanos: “Em tempos de interação, inovações nos meios de comunicação, troca e 

compartilhamento de informações contínuas, a cultura dos sujeitos mudou e segue 

mudando” (LIMA; MERCADO; VERSUTI, 2017, p. 1316). Em consonância com essas 

inovações e mudanças, Serres (2013) denomina a Polegarzinha como sendo o ser 

humano que nasce em meio à era da informática, vivendo de outra forma e com outras 

expectativas distintas de membros de sua família de gerações anteriores.   

 
6 Loyola e Carneiro (2015) batiza a “geração touch” àqueles que os primeiros a se definir pela ligação 

com um universo digital e móvel: com o celular conectado à internet, carregam no bolso as amizades, a 

escola, o trabalho e uma fonte inesgotável de conhecimento 
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A abordagem metodológica com viés bakhtiniano permitirá o entendimento dos 

conceitos na prática e como foram desenvolvidos os passos para a coleta de dados nas 

famílias. 

 

 

1.3 Pressupostos teóricos amparados nos estudos de viés bakhtiniano 

 

De minha parte, em todas as coisas, ouço as 

vozes e sua relação dialógica. 

(BAKHTIN, 2008, p.413) 

 

O século XXI vem sendo marcado com descobertas e ações inovadoras em 

muitas questões e, neste contexto, uma delas, o surgimento da tecnologia móvel (TD), 

acaba fortalecendo as ciências humanas e a refazendo o pensar em linguagem pois a 

relação entre os sujeitos passa a ter mais um integrante e a forma com que se relacionam 

também se altera, surgindo o meio online como já contextualizado anteriormente.  

Adentrar no dia a dia das famílias nos permite perceber relações dialógicas, nas 

quais o sujeito se constitui à medida que vai ao encontro do outro. Para isso, escolhemos 

como referencial teórico a visão de Mikhail Bakhtin (2008), que postula conceitos como 

o dialogismo, para, assim, conceber a unidade do mundo nas múltiplas vozes que 

participam do diálogo da vida.  

Essas vozes são as que nos ajudarão a compreender como se acontece a 

interação das famílias com as TD, e a linguagem estabelecida nessa conexão rica e 

poderosa. Bakhtin é múltiplo, então ele é contraditório, riquíssimo, variado. Tem que 

ser assimilado dentro dessa riqueza toda. É nele que existe a polifonia, o dialogismo. 

Sempre há um Bakhtin dialogando com outro Bakhtin. (SCHNAIDERMAN, apud 

SOUZA, 2015, p. 225).  

Para ser um sujeito social, é imprescindível a interação social com outros e 

nunca de forma isolada, ou seja, acabamos sempre tendo contatos. Dessa forma, as 

famílias da pesquisa acabam sendo formadas e instruídas a partir de outros enunciados 

que perpassam sua vida durante a vida. São discursos alheios que podem gerar 
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concordância ou não mas acabam entranhando nas relações sociais dos pais com seus 

filhos e de gerações em gerações.  

Ainda sobre as concepções prévias que as famílias têm ao se posicionar sobre 

determinado conteúdo, Bakhtin (2011) afirma que vemos com os olhos do outro e 

ouvimos com seus ouvidos. O mesmo autor afirma que:  

Tomo conhecimento de uma parte considerável da minha biografia 

através das palavras alheias das pessoas íntimas e em sua tonalidade 

emocional: meu nascimento, minha origem, os acontecimentos da vida 

familiar e nacional na minha tenra infância [...] Todos esses momentos 

me são necessários para a reconstrução de um quadro minimamente 

inteligível e coerente de minha vida e de seu mundo, e eu, narrador de 

minha vida pela boca de suas outras personagens, tomo conhecimento 

de todos aqueles conhecimentos. (BAKHTIN, 2011, p. 141 e 142).   

Partindo do pensamento bakhtiniano que decorre do pressuposto de que nos 

constituímos à medida que nos relacionamos com o outro e que todo discurso apresenta 

uma ressonância dialógica que remete aos enunciados anteriores, é que me proponho a 

compreender as concepções familiares acerca do uso das TD na primeira infância, 

partindo do pressuposto de que todo o discurso é dialógico.  

Para Bakhtin (2008), o discurso se constitui por várias vozes que se entrecruzam, 

e, portanto, se constitui como fruto de uma relação sempre dialógica. De forma que todo 

enunciado tem um caráter responsivo no processo de comunicação e interação social. 

Bakhtin (1981) considera que o enunciado liga os entes da sociedade de forma a ser 

definido de acordo com os posicionamentos e ações dos humanos. Esse contato entre as 

pessoas é concreto e apresenta contexto e significados. Assim, o enunciado,  

é um elo da corrente da comunicação verbal, de cunho social e, portanto, de 

conteúdo ideológico. Sua estrutura é determinada pelo contexto social, ‘o 

centro organizador de toda enunciação, de toda expressão, não é interior, mas 

exterior: está situado no meio social que envolve o indivíduo’. (BAKHTIN, 

1981, p.121).  

 

Esse enunciado necessita do outro no processo discursivo e faz com que seja 

evidenciada uma relação dialógica interna aos enunciados e entre eles. Na pesquisa, 

acontece a interdiscursividade a partir dos enunciados dos pais a respeito das TD, que, 

por sua vez, levam-se em conta e estão carregados de posicionamentos anteriores, 

discursos que já existiam e que interagem de forma ativa no dizer posterior, 

evidenciando que todos os enunciados refletem-se uns nos outros. Nesse movimento, 
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para Bakhtin (2000, p. 317), “o enunciado está repleto de ecos e lembranças de outros 

enunciados, aos quais está vinculado no interior de uma esfera comum da comunidade 

verbal”. 

Assim, em Bakhtin (2000), o termo cadeia é elevado, sendo uma forma de 

entendimento que cada discurso é produzido levando-se em conta diversos outros 

discursos anteriores, uma forma de reação em cadeia. Essa cadeia discursiva precede de 

enunciados anteriores, que são carregados de valores e de vivências diferenciadas.   

Segundo Baktin (BAKHTIN, 2000, p.375), o enunciado “nunca é o primeiro, 

nem o último; é apenas o elo de uma cadeia e não pode ser estudado fora dessa cadeia” 

Concluindo, ele define o enunciado como “unidade real da comunicação verbal, 

afirmando que a fala só existe na forma concreta dos enunciados que pertencem a um 

sujeito falante”. Nesse sentido, o discurso se molda sempre na forma de enunciado. 

Todo discurso humano apresenta uma rede de diálogos, que se inter-relacionam com 

outros enunciados.  

Ao mesmo tempo em que recebem possíveis influências de outros discursos, 

interferem e modificam situações que já estavam postas em ambientes familiares e no 

convívio social com outros sujeitos. Com isso, “em cada palavra, há vozes que podem 

ser infinitamente longínquas, anônimas, quase despersonalizadas, inapreensíveis e vozes 

próximas que soam simultaneamente” (BAKHTIN, 2000, p.353). 

Fiorin (1996) afirma que a língua, em sua totalidade concreta, viva em seu uso 

real, tem a propriedade de ser dialógica. Assim, 

essas relações dialógicas não se circunscrevem ao quadro estreito do diálogo 

face a face. Ao contrário, existe uma dialogização interna da palavra, que é 

perpassada sempre pela palavra do outro, é sempre e inevitavelmente também 

a palavra do outro. Isso quer dizer que o enunciador, para constituir um 

discurso, leva em conta o discurso de outrem, que está presente no seu. 

(FIORIN, 1996, p.128). 

 

A palavra não é apenas de quem está falando. Outras vozes estão presentes no 

momento da emissão do discurso. Esses posicionamentos levam em conta vozes e 

discursos que se constituem influenciados por discursos anteriores. Nesse sentido, os 

discursos dos sujeitos são moldados pelo contexto socioideológico; em outras palavras, 

são processados “de modo que se tornem em parte a palavra do sujeito, em parte a 

palavra do outro” (MOITA, 2001, p.42). 
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Nesse diálogo, temos influências da mídia, da escola, da sociedade e de outras 

instituições. Isto é, outras vozes permeiam e entrelaçam nas vozes enunciadas, fazendo 

com que discursos sejam emitidos, fortalecidos ou tensionados. Para Bakhtin (2000, p. 

294), em todo enunciado, 

antes de seu início, há os enunciados dos outros, depois de seu fim, há os 

enunciados respostas dos outros (ainda que seja como uma compreensão 

responsiva ativa muda ou como um ato-resposta baseado em determinada 

compreensão). O locutor termina seu enunciado para passar lugar a palavra 

ao outro ou para dar lugar à compreensão responsiva ativa do outro. 

 

Ao entender o sujeito em constante inacabamento, sua voz, em forma de 

enunciado, reflete os diversos espaços que ocupa nos grupos sociais dos quais faz parte 

e a relação dialógica que estabelece nesses vários espaços. A partir das concepções aqui 

apresentadas, consideramos que compreender os conceitos de interdiscursividade, 

enunciação e dialogismo em Bakhtin faz parte de um pontapé inicial para o 

entendimento do que veremos no campo com as quatro famílias da pesquisa.  

Todo o conteúdo exposto nesses pressupostos teóricos foi construído buscando 

relacionar a teoria e a prática, de acordo com os objetivos da pesquisa, na tentativa da 

compreensão da teoria de Bakhtin para compreender o discurso dos pais, entendendo, 

assim Brait (2005, p. 94), que o dialogismo “diz respeito às relações que se estabelecem 

entre o eu e o outro nos processos discursivos instaurados historicamente pelos sujeitos, 

que por sua vez instauram-se e são instaurados por esses discursos”.  

Temos que o discurso produzido pelo ser humano se modifica com o passar do 

tempo e de acordo com diversos fatores e variações. Essas diferentes significações são 

importantes para identificar as concepções presentes no discurso. A interação das 

diferentes vozes e a percepção delas no discurso é o que temos de mais significativo 

nessa investigação, pois o discurso das famílias reflete um determinado conjunto de 

ideias, pensamentos e palavras, que se conduzem através de várias vozes separadas, 

somando-se em cada uma delas de maneira diferente e tensionada. 

Bakhtin (2000), ao falar do sujeito, o posiciona como o que elabora o seu 

próprio dizer, marcando seu discurso com o dizer do outro. Essa interdiscursividade 

“permite com que seja caracterizada como uma polifonia embutida e ao mesmo tempo 

um discurso carregado de outros sujeitos” (BAKHTIN, 2000, p.17). 
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O conceito de polifonia nos ajuda a compreender a representação de que um 

enunciado se constrói na interação com o outro, nos processos dialógicos estabelecidos, 

nas relações sociais do presente e, também, na carga de informação e conhecimento 

anteriormente estabelecido socialmente.  

Amorim (2004) comenta que não há escrita criadora sem que a alteridade 

permeie as relações entre autor e locutor. O conhecimento é tratado por ela como uma 

questão de voz, aonde exista polifonia, pois o pesquisador deve transmitir e receber ao 

mesmo tempo em que participa de sua pesquisa. Isso corrobora com Bakhtin que além 

de assinalar essa estreita relação dialógica, que mobiliza a formação do pensamento, da 

crítica e da comunicação verbal, outra relação a ser feita dentro do pensamento 

bakhtiniano se refere à postura do pesquisador frente ao seu objeto de pesquisa, que 

nessa abordagem assume uma atitude responsiva ativa.  

A polifonia seria uma tradução de algo que apresenta uma multiplicidade de 

vozes, que se inter-relacionam. Considerando esse conceito, Bezerra (2005, p.194) 

define a polifonia pela convivência e pela interação, sendo “uma multiplicidade de 

vozes e consciências independentes e imiscíveis, vozes plenivalentes e consciências 

equipotentes, todas representadas de um determinado universo e marcadas pelas 

peculiaridades desse universo”. 

A partir das informações registradas por meio de entrevistas, levou-se em conta 

a compreensão do discurso a partir de Bakhtin, com os conceitos de interdiscursividade 

e dialogismo.  

Na Figura 3 busca-se explicitar o movimento discursivo.  

 

Figura 3 – Síntese da compreensão do discurso a partir de Bakhtin 
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Fonte: O autor (2020) 

 

Essa estrutura descrita é uma forma de teia que permeia as relações sociais das 

famílias e que apresenta a influência e o encadeamento de vários tipos de discursos, 

dentre eles os da mídia, o discurso científico, o discurso de outras famílias que estão 

refletidos e refratados no discurso das famílias entrevistadas. Assim, uma teia é criada, 

interconectando discursivamente maneiras de interagir e compartilhamentos de 

experiências.  

Concluindo, na perspectiva da dialogicidade, percebemos que influências da 

mídia, da sociedade e de instituições legitimadas, como a família, dão base para a 

construção de um discurso social. Ou seja, todo enunciado tem enraizado nele marcas 

de diferentes vozes, diversos pensamentos e ações que marcam, corroboram ou 

tensionam o discurso dos sujeitos, no caso específico desta investigação, o discurso das 

famílias em relação às possibilidades de uso da TD por crianças na primeira idade. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

“Eu sei a vida não para, a vida não para, não” 

         (LENINE, 1999) 

 

O presente capítulo busca relatar o percurso de pesquisa no que se refere ao 

trabalho de campo, valendo-se das perspectivas teóricas colocada nos capítulos 

anteriores. 

Com o objetivo de compreender as concepções familiares acerca do uso das TD 

na primeira infância, a metodologia desta pesquisa se desenvolve, predominantemente, 

por meio da realização de entrevistas com duração média de uma hora por visita, com 

roteiro previamente elaborado, além de algumas observações do ambiente familiar das 

quatro famílias analisadas.  

Em linhas gerais, os passos da pesquisa foram em primeiro lugar, o 

levantamento, na internet, a respeito das notícias sobre uso de celulares por crianças, 

presentes na mídia comercial e também em pesquisas científicas, para tentar 

compreender quais discursos estão em circulação e que são de fácil acesso das famílias 

a partir de pesquisas via internet. 

Depois, foram feitas visitas de ambientação junto às famílias pesquisadas para 

conhecer seus ambientes familiares e o acesso tecnológico e midiático que possuem. Em 

seguida, foram feitas as entrevistas com as famílias pessoalmente e aplicação de 

questionários, via internet, com questões abertas. Foi feita a transcrição e análise dos 

dados obtidos que embasaram as considerações finais da pesquisa.  

Sendo assim, esta pesquisa poderá contribuir para um olhar diferenciado do uso 

das TD pelas famílias. Um olhar mais minucioso dessa relação e do contato 

principalmente com os celulares, contribuirá para um exercício de produção de sentidos 

por meio do olhar das famílias, servindo de base para outras.  

Em contato com variados textos de Bakhtin e dissertações de pesquisadores que 

apropriaram de sua teoria, fui me apropriando de alguns termos utilizados pelos 

mesmos, que logo reconheci como possíveis de relacionar com minha área de atuação e 

com minhas investigações. Dessa forma, utilizei a teoria bakhtiniana para entender a 
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esfera familiar tal como ela é para os membros das famílias, suas vozes, olhares para 

assim entender o contexto que estamos inseridos.  

Quanto aos familiares, poderão compreender o que o uso dessas tecnologias é 

um movimento de busca de conhecimentos, ou seja, indo ao encontro teórico de 

enunciação desses corpos conectados, entendendo essa linguagem e buscando 

conhecimentos que sejam inerentes ao acervo de vivências do outro a fim de produzir 

significados, sentidos. 

 Vamos apresentar, então, a seguir, de forma, mais detalhada como se deu esse 

processo de investigação. 

2.1 Pesquisas via internet: o que é dito nas mídias comercias e científicas? 

 

2.1.1 Os discursos da mídia  

 

Por entender que na perspectiva discursiva, diferentes vozes se entrecruzam e, 

neste caso, impregnam os discursos das famílias entrevistadas, e a partir das 

informações das quatro famílias que indicaram acessar conteúdo informativo, ler e 

acessar a internet para obter informações, realizou-se um levantamento, de forma 

aleatória, utilizando os cinco primeiros conteúdos que apareceram nas páginas dos sites 

pesquisados, tanto na mídia comercial, como nas páginas do Google Acadêmico. As 

palavras chaves utilizadas foram: tecnologias móveis, celular, tablet e infância. Não 

consideramos ano de publicação ou critério de tipo de publicação (trabalho de conclusão 

de curso-TCC, dissertação ou tese). 

É importante ressaltar que esse número de cinco matérias escolhidas é uma 

seleção completamente aleatória. Mesmo assim, o exposto nelas tem sua importância 

para a pesquisa, porque os pais dizem se basear no recurso da internet para embasar suas 

concepções e ações de incentivo ou proibição em relação ao uso dos aparatos por seus 

filhos. Entre os diversos portais de notícias, nesta pesquisa, predominaram: Tecmundo, 

G1 e Correio Brasiliense.  

O conteúdo dessas matérias e trabalhos acadêmicos será analisado no próximo 

capítulo. 
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Quadro 1- Artigos encontrados no site de pesquisa Google, conforme filtro 

 

  Fonte: O autor (2020) 

 

 Buscando as relações entre o conteúdo das mídias comerciais com as mídias 

acadêmicas, levantou-se o nome dos especialistas citados nos sites de notícias que 

apareceram na pesquisa a partir dos critérios estabelecidos. Assim, após o levantamento 

dos nomes, foi realizada uma pesquisa mais densa sobre uso do discurso médico para 

dar legitimidade aos posicionamentos dessas mídias. 

Os nomes encontrados no filtro de pesquisa da mídia se encontram no quadro a 

seguir. 

 

Quadro 2- Nomes dos especialistas citados nos sites de notícias 

NOME DEMAIS INFORMAÇÕES 

Doutor Gilberto Lacerda dos 

Santos 

Doutor em Sociologia do Conhecimento pela 

Universidade de Brasília (UnB) 

Carla Cristie de França Silva Especialista em Tecnologia da Informação e da 

Comunicação em Educação e coordenadora do curso 

de Pedagogia da Universidade Católica de Brasília 

TÍTULO DA MATÉRIA SITE ENCONTRADO 

Por que crianças não devem ter smartphones e 

tablets antes dos 12 anos 

Tecmundo 

Antes de dar celular para crianças, veja o que dizem 

pais e especialistas 

Globo 

10 motivos para proibir os smartphones para 

crianças menores de 12 anos 

guiainfantil.com 

Aplicativos que auxiliam na educação de crianças 

são alternativas para pais 

Correio Brasiliense 

Celulares, tablets e TVs devem ser liberados para 

crianças? Especialistas dão cinco dicas do que é 

certo ou errado 

Portal G1 
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Pérola Grupenmacher Hospital Pequeno Príncipe (PR) 

Amira Figueiras Pediatra e professora da UFPA 

Antonio Carlos de Farias Neuropediatra do Hospital Pequeno Príncipe 

Luciana Corrêa  ESPM Lab 

Fonte: O autor (2020) 

 

 

2.1.2 O discurso das pesquisas científicas 

 

Realizamos a pesquisa também nos parâmetros acadêmicos, selecionando, assim 

como nas mídias de informação no site Google, agora na modalidade Google 

Acadêmico, os cinco primeiros documentos/artigos/dissertações/textos publicados, 

indicando seus locais de publicação. Também, é importante ressaltar que esse número 

de cinco produções escolhidas é uma seleção baseada em conteúdos que aparecem 

primeiro nas páginas de pesquisa, mesmo sabendo que poderiam aparecer conteúdos 

pagos.  

Os textos acadêmicos selecionados no Google Acadêmico seguiram os critérios 

de relevância na pesquisa do site e a familiaridade com a dissertação. Devido ao tempo 

para realizar a pesquisa, optei por analisar apenas os resumos das publicações e suas 

palavras-chave. Vale ressaltar que a revisão realizada não esgota os estudos, ainda mais 

por não considerarmos diversas plataformas e sim apenas uma. 

 

Quadro 3- Artigos encontrados no site de pesquisa Google Acadêmico, 

conforme filtro 

TÍTULO  MAIS INFORMAÇÕES 

Geração Alpha: um estudo de caso no 

núcleo de educação infantil da UFRN 

Curso de Graduação em Administração 

da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, do ano de 2015. 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação na primeira infância: 

influências e possibilidades de 

aprendizagem  

Aluna Suzana Maria da Luz (GROTTO, 

2012). Universidade Federal de Santa 

Maria, no curso de Especialização em 

Tecnologias da Informação e 
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 Comunicação Aplicadas à Educação. 

A influência da tecnologia no letramento 

de crianças de 2 a 5 anos 

Universidade Cândido Mendes, pós-

graduação lato sensu em Educação 

Infantil e Desenvolvimento é a 

monografia da aluna Liliane Conceição 

Ferreira dos Santos, que teve como 

orientadora a profª Fabiane Muniz. 

A interação entre a criança da primeira 

infância e a informação digital: estudo 

comparativo em duas escolas no Distrito 

Federal  

Três alunas da Universidade de Brasília 

(UnB), apresentado no XXV Congresso 

Brasileiro de Biblioteconomia, 

Documento e Ciência da Informação em 

Florianópolis, Santa Catarina, no ano de 

2013 (RODRIGUES; DUARTE; 

KAFURE, 2013). 

O uso das novas tecnologias digitais com 

crianças de 0 a 5anos  

Patrícia Fernanda da Silva e Léa da Cruz 

Fagundes, apresentado no I Seminário 

Nacional Formação pedagógica e 

Pensamento Nômade da Univates 

(SILVA, 2015). 

Fonte: O autor (2020) 

 

A análise desses materiais será feita no capítulo 3. 

 

2.2 Visitas para ambientação e entrevistas com as famílias 

 Os espaços visitados foram o das quatro famílias de um município do centro-

oeste do estado de Minas Gerais selecionado pelo pesquisador, devido ao tempo de 

estadia na cidade. 

Os critérios para escolha das famílias consideraram faixa etária da primeira 

infância, ou seja, crianças de zero a cinco anos, dessa forma, foram selecionadas 

famílias que apresentassem crianças dessa faixa etária em sua composição e que 

aceitassem responder as entrevistas. Apenas os pais das crianças foram entrevistados, 
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ressaltando que em nenhum momento algum questionário ou questionamento foi 

repassado para as crianças.   

 Todas as informações a respeito do ambiente familiar e convivência são 

utilizadas unicamente para fins de pesquisa, sendo respeitado o anonimato da família. 

Os dados foram coletados nas visitas domiciliares e firmado o consentimento para 

publicação, mantendo os preceitos éticos, que desde o primeiro momento foram 

levantados e verificados. 

É importante salientar, o trabalho com as famílias é central no processo de 

investigação, que se situa no campo das abordagens qualitativas de investigação 

científica. Para entendimento acerca da construção do conhecimento e da interação das 

famílias com a tecnologia, recorremos às contribuições de Lévy (1993, 1996, 1998, 

1999), Lemos e Lévy (2010), Lemos (2002) e outros autores, que se aproximam da 

temática estudada. Bogdan e Biklen (1994, p. 16) afirmam que  

[...] a expressão investigação qualitativa como um termo genérico que agrupa 

diversas estratégias de investigação que partilham determinadas 

características. Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que 

significa ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e 

conversas. 

 

Lüdke e André (1986) apontam a necessidade de se buscar novas formas de 

pesquisa, partindo de diferentes pressupostos e rompendo com antigos paradigmas e, 

acima de tudo, que essas novas formas de pesquisa se adaptem melhor ao objeto de 

estudo. Ainda sobre as pesquisas qualitativas, permanecendo na mesma linha de 

discussão, Minayo (2001, p.22) acredita que a abordagem qualitativa se aprofunda no 

mundo dos significados das ações e relações humanas.  

Para Lüdke e André (1986, p.33), na entrevista, a relação que se cria é de 

interação, havendo uma atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem 

responde. Nesse sentido, para a presente pesquisa, além de buscar o discurso das 

famílias cuja análise procurou-se trazer outros discursos que socialmente servem de 

base para a construção das concepções dessas famílias sobre as TD na primeira infância, 

que será apresentado posteriormente. 

A família, sendo definida como um grupo de indivíduos com vínculos, emoções, 

compreensão e interação, vai criando vínculos sociais e laços afetivos, que acabam 
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influenciando nas decisões e nas atividades familiares. Elsen, Althoff e Manfrini (2001) 

definem família como 

 

[...] uma unidade dinâmica, com uma identidade que lhe é peculiar 

constituída por seres humanos unidos por laços de sangue, de interesse e/ou 

afetividade, que se percebem como família, que convivem por um espaço de 

tempo construindo uma história de vida (ELSEN, ALTHOFF E MANFRINI, 

2001, p.93). 

 

Sabemos que o termo família, principalmente na atualidade, apresenta várias 

concepções e diversos fatores que a diferem. Cabe ressaltar que a escolha das quatro 

famílias da pesquisa aconteceu de forma aleatória, mas definindo que ela teria que 

possuir ao menos uma criança na faixa etária entre zero e cinco anos para que 

pudéssemos compreender as concepções familiares acerca do uso das TD na primeira 

infância e assim debater quanto aos conceitos teóricos de linguagem, dialogismo e 

tecnologia. 

Foram convidados os pais das famílias que concordaram na participação deste 

trabalho mesmo receosos da pesquisa que seria desenvolvida. Foram realizadas diversas 

visitas presenciais e após esses momentos, um questionário foi enviado via e-mail para 

que as famílias pudessem evidenciar ainda mais suas vivências, rotinas, atividades e 

atitudes (ANEXO V). 

As entrevistas foram realizadas procurando conhecer a experiência dos 

componentes das famílias, com perguntas predefinidas e de forma igualitária para todas 

as famílias. As visitas aconteceram nas casas das famílias, nos anos de 2018 e 2019, o 

que foi importante para presenciar momentos de interação e compreender mais de perto 

como ocorria a relação criança-tecnologia, quais as bases de informação construída 

pelos pais que constituem suas concepções e posicionamentos sobre o uso das TD.   

Há enunciados que são antecipados como se fosses respostas prévias de outros. 

O meio social em que vivemos é carregado por histórias e outros enunciados, assim 

essas relações acontecem e inevitavelmente nos tocam. Além disto, há enunciados que 

ocorrem como uma forma de antecipação prévia de respostas dos outros. Bakhtin (2011, 

p. 320), afirma que “dois enunciados alheios e confrontados, que não se conhecem e 

toquem levemente o mesmo tema (ideia), entram inevitavelmente em relações 

dialógicas entre si. Eles se tocam no território do tema comum, do pensamento 
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comum”.  Com base nesses enunciados que se entrecruzam, traçou-se um perfil de cada 

uma das famílias, conforme segue posteriormente. 

 

2.2.1 Família da Maysa 

 

A família da Maysa apresenta em sua composição três pessoas: a mãe, 29 anos, 

graduada em Ciências Biológicas e dona de casa; o pai, 27 anos, servidor público 

municipal e graduado em Gestão Pública; e a filha de dois anos, que frequenta uma 

creche pública municipal. A família não é da cidade da pesquisa, vindo morar na cidade 

devido à aprovação do pai da criança em concurso público. 

Ao receber o convite para participar da pesquisa, a família me recebeu com 

tranquilidade em sua casa, na primeira visita após meu horário de serviço, por volta das 

17 horas, e fez questão que a conversa fosse regada a um café com eles. Aceitei o 

convite. A mãe da menina, por ter saído de sua cidade, que fica a 65 quilômetros de 

distância da cidade da pesquisa, ainda não arranjou um emprego. Por isso, está como 

“dona de casa” trabalhando com artesanato e cuidando da casa e da menina. Já o pai 

trabalha na faixa de oito horas por dia, 40 semanais, e, na maioria das vezes, a família 

vai para a cidade natal. Nos outros encontros, que foram quatro no total, ocorridos entre 

os anos de 2018 e 2019, os horários variaram, sendo um na hora do almoço e os outros 

após as 18 horas. 

 

2.2.2 Família da Isabela 

 

A família da Isabela apresenta em sua composição quatro membros. A mãe tem 

41 anos, Ensino Superior completo e é servidora pública municipal. O pai, de 43 anos, 

trabalha e tem o Ensino Médio completo. O casal tem um filho de 11 anos, que estuda 

em uma escola particular da cidade, além da filha de três anos, que frequenta, também, 

uma escola particular. A família é da cidade em que foi realizada a pesquisa. 

 Foram feitas três visitas a família, sendo duas domiciliares e uma na escola da 

criança, todas previamente agendadas pelo pesquisador. A família da Isabela me 

recebeu com tranquilidade após minha primeira abordagem devido a mãe da criança já 
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ter compartilhado comigo momentos de interação de seus filhos com as TD muito antes 

de eu pensar em trabalhar com essa temática no Mestrado em Educação. 

 Realizei as visitas nos anos de 2018 e 2019, sempre após as 17 horas, momento 

em que a menina de três anos já tinha chegado à sua casa. Geralmente, nesse momento, 

a menina já estava de posse do celular da mãe. Na família da Isabela, há o costume de 

utilização das TD tanto pelos pais quanto pelas crianças. O irmão mais velho, por 

exemplo, além de gostar muito de jogar xadrez e estudar, também disse gostar bastante 

de jogos de computador e celular.  

A mãe acompanha o filho na jornada de caça aos Pokemons na cidade, gosta 

muito de redes sociais, concursos e sorteios da internet e, também, incentivou, e muito, 

a menina de três anos a criar canais nas redes sociais, fazendo de sua casa uma “casa 

tecnológica”. A menina e a mãe compartilham stories da rede social Instagram, 

descobrem novos filtros e posam para fotos. Ou seja, a menina já tem um espírito de 

nativo digital permeando toda essa cultura. 

 

2.2.3 Família do Diego 

 

A família do Diego é composta por quatro pessoas: o pai, 49 anos e servidor 

público; a mãe, 46 anos e atualmente “dona de casa”; e dois filhos, uma de 14 anos e um 

de quatro anos, ambos estudantes de escola pública. 

A família do Diego, em um primeiro momento, não autorizou a presença do 

pesquisador na casa da família, essa possibilidade só aconteceu posteriormente, porque 

o pai tinha receio que a presença do pesquisador incentiva-se o uso das tecnologias. O 

Diego costuma acessar sites de desenhos e a plataforma de vídeos do Youtube e a 

família tem em sua casa, três celulares e um tablete, além de ter acesso à internet. 

Foram realizadas três visitas de menor duração devido ao receio do pai ser constante a 

respeito da presença do pesquisador em sua casa. As visitas aconteceram após as 17 

horas, entre os anos de 2018 e 2019. 
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2.2.4 Família da Maria Cristina 

 

A família da Maria Cristina apresenta em sua composição três membros: a mãe, 

de 33 anos, pós-graduada e servidora pública municipal; o pai, de 37 anos, autônomo e 

com Ensino Médio completo; e a filha, de três anos, que frequenta uma escola 

particular. A família é da cidade da pesquisa.  

A família foi abordada em visitas domiciliares que haviam sido previamente 

agendadas. A família me recebeu com certo receio na primeira visita, pois não sabia até 

que ponto chegariam meus questionamentos, como também pelo incômodo da presença 

de um “estranho” em sua residência. Realizei a primeira visita em junho de 2018, às 

18h30, momento em que a menina já estava em casa e seus pais também já tinham 

retornado do trabalho.  As outras duas visitas aconteceram as 18 horas, em datas pré-

agendadas.  
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3 COMPREENDENDO OS DISCURSOS MIDIÁTICO E CIENTÍFICO 

 

3.1 Mídia comercial 

 

Conforme sinalizado no capítulo anterior, foi realizada uma investigação tendo 

como base o referencial teórico e os dados da pesquisa nos portais de notícias e, quanto 

ao meio acadêmico, a plataforma Google Acadêmico. Além da pesquisa das palavras-

chave indicadas, consultamos nessas plataformas de pesquisa, os nomes citados nas 

matérias dos portais de notícias, para averiguar se tratavam de especialistas que já 

tinham produzido algum conteúdo similar ou direcionado para a temática da dissertação.  

Esse discurso no campo acadêmico é primordial para se compreender se os 

discursos apresentam elo entre notícia e produção científica, como forma 

interdiscursiva. Sobre esse elo, Bakhtin (2000), ressalta: 

Um estudo sobre a interdiscursividade e a intertextualidade possibilita, mais 

claramente, a visualização de como o escritor/leitor se apropria de textos 

armazenados, em sua memória, ao longo de sua existência, como ser sócio-

historicamente situado, e estabelece com eles um jogo interacional. (2000, 

p. 26) 

Esse armazenamento de informações é parte da influência discursiva que está 

impregnada no posicionamento dos pais e nos tensionamentos nas tomadas de decisões 

acerca do uso das TD na primeira infância. Bakhtin reflete sobre a linguagem e esse 

diálogo tem a ver com a esfera da educação e da informação, o que tem muito a ver 

sobre essa pesquisa e do conteúdo que obtivemos nos portais midiáticos e nas mídias 

acadêmicos. Segundo Freitas (2011),   

Bakhtin não se detém explicitamente sobre questões da 

Educação. Mas toda a sua teoria, ao enfatizar a importância 

do social, do outro, da cultura, colocando a linguagem como 

um eixo central e desenvolvendo categorias como interação 

verbal, dialogia, polifonia, trazem implicações para o campo 

pedagógico. Ele não inaugura uma metodologia, mas conduz 

a uma nova visão de mundo, que se revela numa forma outra 

de olhar a educação. (FREITAS, 2011, p. 146 e 147). 

A primeira matéria que aparece no portal de pesquisa Google é do site 

Tecmundo e apresenta o título: Por que crianças não devem ter smartphones e tablets 

antes dos 12 anos. Na matéria, com data de publicação de 12 de outubro de 2017, os 
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botões estatísticos do site indicaram mais de 300 mil compartilhamentos, o que mostra 

que tanto a matéria quanto o site foram expressivos.   

Na reportagem, o lead (parágrafo que inicia o texto jornalístico) já indica o fato 

de que o acesso das crianças aos smartphones e tablets antes dos 12 anos de idade 

causaria uma série de problemas no desenvolvimento delas. A base de pesquisa foram 

duas instituições de pediatria do Canadá, na América do Norte. Os problemas 

evidenciados na matéria são problemas no desenvolvimento cerebral, obesidade, 

problemas relacionados ao sono e emocionais, demência digital e radiação. 

Após descrever cada tipo de problema citado, um desfecho, no meu ponto de 

vista, foi bem contraditório, o fato de expor em seu último parágrafo o seguinte e 

posicionamento 

Independente do quanto os médicos norte-americanos culpam os celulares e 

tablets por uma série de problemas infantis, é importante sempre ficar atento 

aos usos de cada aparelho. Manter os eletrônicos aliados à educação das 

crianças pode ser uma saída muito interessante, mas sempre evitando os 

excessos e a superexposição a conteúdos agressivos. (ESPAÇOMULHERDF 

(2015) 

 Nesse ponto sabemos que sempre haverá contradições. É importante analisar o 

uso de cada aparelho, por quem e com qual objetivo. Muitas das vezes as TD entram 

como facilitadores de pesquisas e trabalhos escolares, mas podem também ser aparatos 

fáceis para acometer a distração das crianças e não só delas, mas de todos nós que 

estamos na atualidade usando estas tecnologias.  

Já a segunda matéria selecionada do portal de notícias Globo, tem o título: Antes 

de dar celular para crianças, veja o que dizem pais e especialistas. No desenrolar da 

matéria, o subtítulo reforça que as TD são mais baratas do que diversos brinquedos e 

que o controle exercido pelos adultos sobre o uso dos aparatos acontecerá se o adulto 

tiver interesse pela inovação e pela tecnologia. A matéria de outubro de 2015 ressalta o 

pedido das crianças por celulares como presente de Natal e expõe, em pesquisa de um 

Comitê Gestor de Internet, que o celular já superou os computadores quanto à utilização 

de TD utilizadas por crianças. 

Esses dados de superação de um dispositivo por outro se justifica em pesquisa da 

cetic.br, cuja tabela do site reflete a proporção de alunos que acessaram a internet 

através do telefone celular em um período de três meses. Nessa pesquisa, diversos 

parâmetros foram adotados, dentre eles sexo e região. Após o lançamento dessa 
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pesquisa como link na matéria, um ponto é interessante: Mas antes de dar um celular ao 

seu filho, veja o que pais e especialistas dizem ao G1, que transcrevem depoimentos de 

várias pessoas denominadas pelo portal de notícias como especialistas.  

São cinco os considerados especialistas dessa matéria do Portal G1, sendo eles 

de profissões diferentes uma da outra. São: administradora, publicitária, advogada, 

psicólogo e economista comentando sobre o uso das TD pelas crianças.  

O site guiainfantil.com apresenta uma matéria com data de 14 de maio de 2018, 

intitulada 10 motivos para proibir os smartphones para crianças menores de 12 anos, 

com subtítulo falando sobre a interação das crianças com as TD. Na matéria, a 

tecnologia é vista como desenfreada e critica-se o fato de as TD serem consideradas 

novas babás para as crianças. Uma associação japonesa e uma academia de pediatria 

canadense presentes na matéria se posicionaram quanto ao uso prolongado de celulares 

e tablets. Dentre essas informações, dez razões foram colocadas pelos canadenses para 

alertar seus leitores, que, em sua maioria, devem ser pais. As razões expostas são atrasos 

cognitivos, déficit de atenção, falta de controle, impulsividade, obesidade infantil, 

alteração no sono, depressão e ansiedade infantil, agressividade, vícios, radiação e, 

principalmente, superexposição.  

Já o Portal Correio Brasiliense tem uma perspectiva diferente, a de utilizar 

estratégias quanto ao uso das TD. Intitulada: Aplicativos que auxiliam na educação de 

crianças são alternativas para pais, a matéria de 15 de janeiro de 2018 sugere alguns 

aplicativos e jogos para manter a criança conectada a esses aparatos, mas com qualidade 

e longe do que a internet, a rede e a tecnologia podem trazer de ruim. 

A matéria cita o nome do doutor Gilberto Lacerda dos Santos (UnB), que 

comenta ser um desafio a troca de jogos eletrônicos por jogos de coordenação motora, 

crescimento e aprendizagem, e que seria uma pequena parcela que usaria um conteúdo 

desses hoje. Na matéria, além da fala do médico, são colocadas duas outras: uma, de 

uma mãe de dois meninos com idades inferiores a seis anos, que utiliza TD em suas 

atividades; e a outra, de uma enfermeira, que acredita ser necessário usar de forma 

racional a tecnologia. Já na fala de Carla Cristie de França Silva (UCB), é fundamental 

as crianças “saírem do aplicativo”, ou seja, do universo digital, e irem para a vida real, 

ela também critica os exageros que não podem acontecer 
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A quinta matéria selecionada, mais uma do Portal G1, com o título Celulares, 

tablets e TVs devem ser liberados para crianças? Especialistas dão cinco dicas do que 

é certo ou errado, conversou com profissionais de Saúde e de Psicologia, que expõem 

algumas situações de como proceder no dia a dia. A matéria do mês de maio de 2017 

afirma que especialistas recomendam moderação no uso das tecnologias e que manter as 

crianças longe dessas tecnologias não é o certo, e seria praticamente impossível. O G1 

conversou com profissionais de Saúde e de Psicologia e selecionou orientações e 

cuidados, para que o contato não fosse prejudicial, sobretudo, às crianças de zero a 

quatro anos. Primeiramente, é interessante ressaltar o título da matéria expondo que 

existem tanto formas corretas formas corretas, quanto erradas para o uso das TD com 

crianças.  

No decorrer da matéria, são consultadas fontes como a Academia Americana de 

Pediatria, a oftalmologista Pérola Grupenmacher, do Hospital Pequeno Príncipe (PR), a 

pediatra Amira Figueiras, professora da UFPA, o neuropediatra Antônio Carlos de 

Farias, do Hospital Pequeno Príncipe, Luciana Corrêa, da ESPM Lab e a Associação 

Americana de Psicologia.  

A reportagem do G1 ressalta pontos diversos expostos pelos profissionais e 

órgãos citados, dentre eles os que sugerem que a tecnologia deve ser utilizada, mas a 

favor da criança, e que as crianças são inteligentes e sabem lidar com tecnologias, mas a 

que sociabilidade é baixa. Outro posicionamento é o de que, em vez de usar o celular 

como forma de silenciar a criança nos momentos em que todos estejam em casa, uma 

ideia é fazer convites simples, que vão aproximar a família.  

Acreditam, também, que momentos de diálogo entre a família não podem ser 

desperdiçados. Para especialistas, a tecnologia não consegue ensinar uma pessoa a 

expressar sentimentos e que, em vez de ficar se divertindo apenas com games de celular, 

ela tem muito mais a ganhar numa competição de desenho entre os familiares ou em um 

jogo da memória com o amigo. 

Pesquisei, na plataforma do Google Acadêmico, os considerados “especialistas” 

citados nas matérias selecionadas a partir de minha pesquisa nos portais de notícias, a 

fim de compreender se esses profissionais podem servir de base para as famílias 

emitirem suas decisões sobre a interação de seus filhos com as TD. Segundo Ducrot 
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(1987, p.186), a polifonia designa “as diversas perspectivas, pontos de vista ou posições 

que se representam nos enunciados”.  

O doutor Gilberto Lacerda dos Santos (UnB), na pesquisa do Google 

Acadêmico, foi citado 536 vezes e aparece confirmado como membro da Universidade. 

Nessa mesma pesquisa, diversos arquivos com a temática de tecnologia e infância foram 

encontrados, dentre artigos, citações e livros (SANTOS, 2016). 

A citação com o título Tablets, laptops, computadores e crianças pequenas: 

novas linguagens, velhas situações na educação infantil, assim como outras citações 

que vi estão relacionadas à tecnologia em vários ambientes, como também em estruturas 

de hardware, software e projetos de engenharia; ou seja, um profissional multifacetado. 

Sobre UCB, Carla Cristie de França Silva (BAIOFF, 2018), apareceram na 

pesquisa aproximadamente 60 resultados, dentre eles artigos sobre ambientes virtuais de 

aprendizagem, espaços inovadores, espaço moodle, avaliação escolar, ensino-

aprendizagem e práticas docentes; isto é, meio vago no que se refere ao tema de 

tecnologia e infância nos contextos de uso e controle. 

Já Pérola Grupenmacher, do Hospital Pequeno Príncipe (PR), apareceu em 11 

registros do Google Acadêmico, sendo eles relacionados a transtornos de déficit de 

atenção (TDAH), situações de retinoblastoma, operadoras de planos de saúde e pressão 

intraocular. 

O nome da pediatra e professora Amira Figueiras (UFPA) apresentou 290 

registros, dentre eles problemas de saúde de crianças e adolescentes, atenção primária 

de saúde, doença de Chagas, síndrome de Down e estresse dentre outras ações da saúde. 

Mostra-se evidente que a médica é utilizada na reportagem apenas para dar legitimidade 

ao que está sendo colocado, ou seja, é um caso típico de um discurso médico 

descontextualizado que é utilizado pela mídia para dar ares científicos a suas 

considerações. 

Sobre todos esses posicionamentos de especialistas e estudiosos que publicaram 

artigos sobre o tema, muitos deles estudaram e apresentam uma base teórica sobre a 

questão, mas nem todos. Mas, o discurso que predomina é o da proibição e da ênfase 

nos aspectos negativos do uso das TD pelas crianças.  
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Essa concepção negativa está presente nos receios, tensões e dúvidas que 

aparecem no discurso das famílias como veremos adiante, o que corrobora a perspectiva 

de que um discurso está embebido de outros discursos, isto é, um texto/discurso 

apresenta relação com outros textos/discursos preexistentes, nos quais se embasam para 

existir. É a interdiscursividade implícita em todo e qualquer texto. 

Considerando o foco dos estudos bakhtinianos sobre a linguagem e suas formas 

de expressão, se percebe nessa pesquisa, como as relações dialógicas tecem diversos 

fios condutores que possibilitam o encontro da linguagem com outras esferas da 

atividade humana, como no caso das famílias e do uso das TD dentro de suas vidas e 

afazeres.  

 

3.2 Mídias científicas 

 

Em relação às produções encontradas na plataforma acadêmica, a primeira tem 

como título Geração Alpha: um estudo de caso no núcleo de educação infantil da 

UFRN, do Curso de Administração (UFRN), do ano de 2015. É um Trabalho de 

Conclusão de Curso, TCC, realizada pela aluna Raissa que apresenta as seguintes 

palavras-chave: gerações, alpha, tecnologia e marketing. Nesse trabalho está colocado 

que uma geração também pode ser chamada de classe genealógica, que representa uma 

série de organismos, que possui a tendência de se comportar de certa forma de acordo 

com a idade e momento histórico em que está inserido. 

A autora acrescenta que hoje se fala em cinco gerações: Baby Boomers, X, Y, Z e 

Alpha. A geração Alpha é muito recente e é formada por aqueles que nasceram a partir 

de 2010. Ainda, não existem muitos estudos voltados para ela. Informou, também, que 

já nascem conectados em rede, e isso cria uma tendência de mudança nas casas, nas 

escolas e nas empresas (VIEGAS, 2015). 

Com os resultados do questionário aplicado, pôde-se identificar que a maioria 

das crianças pertencentes à geração Alpha possui acesso e conhecimento sobre as TD. 

A aluna concluiu que deve haver uma atenção especial a essa geração, tendo em vista as 

características peculiares, devido ao constante acesso à tecnologia e informação na 
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primeira infância, e como é mostrado no referencial teórico, influenciará 

determinadamente no futuro. 

A segunda pesquisa é da UFSM, do curso de especialização em Tecnologias da 

Informação e Comunicação Aplicadas à Educação. O título do trabalho é Tecnologias 

da Informação e Comunicação na primeira infância: influências e possibilidades de 

aprendizagem, da aluna Suzana Maria da Luz (GROTTO, 2012). 

Tem como palavras-chave: aprendizagem, tecnologias, educação e primeira 

infância. A pesquisa tem como objetivo proporcionar uma reflexão sobre as TDIC e as 

possibilidades de aprendizagem na primeira infância, faixa etária entre zero e seis anos, 

sendo que as TD estão fazendo parte da infância das crianças. Por meio de pesquisa 

bibliográfica, o trabalho abre espaço para novas abordagens educacionais da geração 

digital. 

Nas considerações finais, a aluna reforça que as tecnologias fazem parte de todos 

os setores da sociedade e que modificaram as perspectivas educacionais. Hoje, é a 

geração marcada pelos nativos digitais7 e que a busca de informação não está mais 

centrada no professor, que deve ser mediador e conclui com a certeza do enorme 

potencial da criança frente a esses aparatos tecnológicos, sendo viável a utilização 

destes. 

O termo “nativos digitais” foi adotado por Palfrey e Gasser (2011) no livro 

Nascidos na era digital. Refere-se àqueles nascidos após 1980 e que tem habilidade 

para usar as tecnologias digitais. Eles se relacionam com as pessoas através das novas 

mídias, por meio de blogs, redes sociais, e nelas se surpreendem com as novas 

possibilidades que encontram e são possibilitadas pelas novas tecnologias. 

Aqueles que não se enquadram nesse grupo precisam conviver e interagir com 

esses nativos e, além disso, precisam aprender a conviver em meio a tantas inovações 

 
7 Marc Prensky lança Digital Natives, Digital Immigrants. Nesse artigo, o estudioso americano distingue 

os nativos digitais dos imigrantes. Segundo Prensky (2001, 2006), os nativos digitais são aqueles que 

cresceram inseridos e cercados pelas TICs, em especial as digitais. Desse modo, a tecnologia analógica 

típica do século XX - como câmeras de vídeo, telefones com fio, informação não conectada (livro, por 

exemplo), disquete, dentre outras - é ultrapassada na percepção dos nativos digitais, que desde a mais 

tenra idade têm acesso às tecnologias digitais - como smartphone, pen drive, televisão digital, internet 

sem fio, dentre outros aparatos. Já os imigrantes digitais possuem um acesso tardio às tecnologias digitais 

e, por isso, precisam, na maioria das vezes, passar por um processo de adaptação, que, por sua vez, pode 

ser maior ou menor conforme o interesse e a disponibilidade em aprender. 
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tecnológicas, eles não se configuram como nativos e são caracterizados como 

imigrantes digitais. 

Mas, se pensarmos nessas afirmativas de Prensky (2001; 2006) e de Palfrey e 

Gasser (2011), pode-se problematizar que, para eles, existem classes, gerações e 

concepções pré-definidas que são caracterizadas por nascimento, década e advento 

tecnológico da época, mas contrapondo a esse pensamento, temos uma lógica de nos 

inserir à medida que nos sentimos confortáveis a cada período, não necessariamente 

“pertencendo” a essa chamada geração definida. Adequamos-nos a mídia que nos 

sentimos a vontade e se pensarmos que, ao inventar um bem tecnológico, o homem não 

sobrepõe o antigo, temos um mix de possibilidades a nossa disposição. Essa pesquisa 

reflete e questiona sobre a direção dos outros autores em separar os seres humanos em 

categorias e gerações. 

Outra pesquisa analisada, da Universidade Cândido Mendes, pós-graduação lato 

sensu em Educação Infantil e Desenvolvimento, é da aluna Liliane Conceição Ferreira 

dos Santos, intitulada A influência da tecnologia no letramento de crianças de 2 a 5 

anos. Ela levanta dados sobre o uso de celulares e tablets devido ao número crescente 

de crianças que demonstram um grande interesse em ler e escrever. O referencial teórico 

desta dissertação se assemelha ao indicado na pesquisa de Liliane. 

A pesquisadora levantou os dados por meio de questionários aplicados a 

diferentes famílias de crianças entre dois e cinco anos de uma escola da zona sul da 

cidade do Rio de Janeiro. A aluna concluiu que é preciso valorizar os avanços 

tecnológicos e as novas mídias de comunicação, mas que não pode se esquecer do 

mundo real. Ao usar o mundo virtual, valores humanitários que valem para o real 

devem valer para o virtual e que, aparentemente, o uso desses aparelhos não interferiu 

no desenvolvimento das crianças. Para a autora, alguns pontos da pesquisa ainda podem 

ser investigados, como o tempo de uso diário desses aparelhos. 

Outra pesquisa analisada é um artigo intitulado A interação entre a criança da 

primeira infância e a informação digital: estudo comparativo em duas escolas no 

Distrito Federal, de três alunas da UnB, do ano de 2013 (RODRIGUES; DUARTE; 

KAFURE, 2013). O artigo apresenta uma reflexão sobre a informação digital e a 

interação das crianças da primeira infância com as interfaces digitais. Com isso, foi 

realizado um experimento em duas escolas no Distrito Federal. 



59 

 

Ao observar as crianças interagirem com os recursos digitais, demonstrou-se, 

segundo as pesquisadoras, a vontade de conhecer o que aqueles jogos poderiam 

proporcionar. Mesmo com o projeto de um computador por aluno (UCA), os alunos não 

ficavam apenas nos meios tecnológicos, mas interagiam entre si. A interação, nesse 

caso, não envolve apenas o jogo, mas sim os outros colegas, sendo importante que a 

tecnologia favoreça e desenvolva cidadania, amizade e sentimentos, que fortaleçam as 

relações sociais entre as crianças, para além das questões práticas e mercadológicas. 

A quinta pesquisa selecionada é a de Patrícia Fernanda da Silva e Léa da Cruz 

Fagundes, da UNIVATES, que apresentaram o artigo O uso das novas tecnologias 

digitais com crianças de 0 a 5 anos. A questão apresentada pelas autoras é se há 

mudanças no desenvolvimento cognitivo e nos processos de aprendizagem de crianças 

que começam a interagir com as tecnologias digitais na primeira infância. Nesse artigo, 

são caracterizadas como nativos digitais as crianças que se comunicam com o mundo 

através da internet e jogam em computadores, celulares, smartphones e tablets, sendo 

possível trocar informações com qualquer usuário que esteja fazendo o mesmo que ela. 

As conclusões da pesquisa são de que, neste momento de mudanças 

paradigmáticas, avanços tecnológicos e expansão do conhecimento, é necessário buscar, 

urgentemente, por novas estratégias, nas quais as novas tecnologias sejam inseridas 

cada vez mais cedo. Esse processo tecnológico será possível a partir das atividades com 

o uso das novas tecnologias com crianças de diferentes faixas etárias. Para tanto, será 

necessário dar continuidade a pesquisa e, também, ao processo de pesquisa do referido 

projeto. 

Enquanto nas reportagens da mídia comercial preponderava um discurso 

negativo das mídias, é o contrario que sobressai nas pesquisas analisadas. Em sua 

maioria essas pesquisas demonstram que as TD já são uma realidade na vida das 

crianças desde a mais tenra idade e que podem ser utilizadas para otimizar o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento delas.  
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4 DISCUSSÃO DAS ENTREVISTAS COM AS FAMÍLIAS 

 

A instituição família tem sido objeto de inúmeras pesquisas e estudos em 

diferentes áreas do conhecimento. Neste estudo, em especial, busca-se a compreensão 

de suas concepções e transformações acerca do uso das TD na primeira infância. Ao 

analisarmos essas concepções, algumas questões sobressaíram nas falas dos sujeitos 

entrevistados e se tornaram os fios condutores da análise sobre a questão. São eles: 

diferenças geracionais que se chocam na relação com as tecnologias móveis, a força do 

discurso da mídia nas concepções familiares, nas suas decisões e discussões, e a 

mediação dos pais frente à situação que nos levaram a diferentes perfis das famílias 

entrevistadas.  

Os discursos provenientes das mais variadas esferas sociais, incluindo a família, 

são considerados fenômenos sociais. Ao se enunciar enquanto indivíduo, a fala 

constitui-se por vozes que compõem a esfera de vida e as relações construídas até a 

atualidade. Provavelmente a família é o lugar aonde as oportunidades de construção 

social se dão por maior parte de tempo. Com isso,  

Sempre a palavra está associada à posição de poder do pai, da religião, do 

político, do professor, etc., que circulam em diferentes esferas ideológicas e 

podem trazer conteúdos diferentes. Já a palavra interiormente persuasiva se 

entrelaça com a palavra do outro e sua compreensão exige uma ativa 

participação do interlocutor. Bakhtin sublinha ser importante entender as 

palavras dos outros, como uma “hermenêutica do cotidiano. (CAMPOS, 

2015, p. 126). 

 

 

A discussão dessas categorias em conjunto com a teoria e a compreensão das 

visitas, nos ajuda a responder quais são as concepções familiares quanto ao uso das 

tecnologias digitais móveis.  

4.1 As diferenças geracionais  

A cibercultura é marcada por continuum de reconfigurações mediadas pelas 

tecnologias digitais. A aproximação TD-primeira infância acaba por gerar novos 

posicionamentos/costumes por parte das famílias. Os avós apresentam uma concepção 

na família que é diferente da de seus filhos e que, por conseguinte, acaba sendo 

diferente dos filhos desses pais, um verdadeiro efeito dominó na relação com a 

tecnologia digital, seu acesso, uso e conexão.  



61 

 

Para Bauman (2008, p.373), “As fronteiras que separam as gerações não são 

claramente definidas, não podem deixar de ser ambíguas e atravessadas e, 

definitivamente não podem ser ignoradas”. Nas famílias não são diferentes essas 

discussões geracionais.  Nelas percebemos que as tecnologias digitais são tratadas pelas 

gerações anteriores como “modernidades”. A família da criança Maysa ressalta tanto o 

estranhamento com as TD quanto com o medo do ato de uso do celular alterar, 

modificar ou prejudicar as outras formas do brincar. 

“Utilizamos em várias situações e de forma moderada para nossa filha não ter 

tanto contato com essas modernidades. (...) Deixamos ela assistir uma vez por dia, mas 

sem deixar de ter seu momento de criança da moda antiga, brincando no quintal, com 

bola, boneca, casinha etc” (Família da Maysa). 

Várias gerações convivem no mesmo ambiente e as diferenças aparecem quando 

se discute o uso das TD, o acesso aos celulares e tablets e principalmente o 

entendimento de um novo cenário, conectado, de crianças conectadas. Essas gerações 

anteriores, na atualidade acabam interagindo nessa nova realidade e se envolvem e são 

envolvidas por essas tecnologias. Com isso, é muito comum o receio e medo das 

gerações anteriores em permitir o uso das TD pelas crianças, uma vez que essas 

gerações viveram suas infâncias sem elas. Entretanto, elas também dizem, 

contradizendo seus medos e receios, que “Não há mais como viver num mundo sem 

tecnologia e internet”.  

“A tecnologia não pode substituir a conversa no sofá da sala, o carinho, a 

palavra amiga pessoalmente, as orações, a comidinha feita na hora, há, se puder me 

mandar uma cartinha vou adorar receber no lugar do “whatsapp” kkk; acho que essas 

raízes não podemos abandonar.  Eu sou a favor do equilíbrio, nem 8 nem 80, mas o 40 

está perfeito para mim e para minha família” (Família da Isabela). 

Nas famílias pesquisadas percebemos que nosso cotidiano está todo envolvido 

no mundo virtual e que a todo o momento, não importa de qual geração fazemos parte, 

temos que acessar nossa conta bancária, acender um fogão, ligar para alguém usando o 

celular, conectar a internet, coisas que para a geração de hoje podem ser consideradas 

rotineiras, mas, muitas vezes, podem ser estranhas às pessoas que não nasceram imersas 

nessa cibercultura. Essa disparidade se encontra entre os pais de algumas crianças da 

primeira infância na atualidade, que ainda não tem muito familiaridade com as 
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tecnologias e seus filhos e filhas que já nascem conectados e ligados a esse contexto 

tecnológico. A mãe da Isabela ressalta sua infância e compara sua forma de assistir aos 

desenhos animados na televisão com a de sua filha na atualidade.  

“Penso que quando eu era criança, eu assistia aos desenhos animados da 

programação da TV e hoje temos o recurso do celular” (Mãe de Isabela). 

A convivência dessas gerações num mesmo ambiente ameniza a distância criada 

por essas barreiras tecnológicas e assim estreitam-se as dificuldades de cada um. Uma 

geração acaba ensinando a outra e desmistificando muitas histórias e posicionamentos 

de quem não está acostumado com o uso das TD. A família atual acaba conciliando o 

uso das TD com outras atividades embora, muitas das vezes, com receio.  A família da 

Maysa acredita que: 

“Há um limite para que se inicie a utilizar essas plataformas digitais, e 

crianças, não deveriam ter acesso tão rápido a elas para que não percam sua infância 

e desenvolvimento natural” (Família da Maysa). 

Enquanto as novas gerações possuem muita informação atual sobre os 

lançamentos e adventos da tecnologia móvel, as gerações anteriores entram com a 

experiência e o tempo vivido, assim há uma conexão entre as gerações que acaba 

produzindo uma relação discursiva reflexiva, que possibilita aprendizagens e 

descobertas que podem contribuir para o crescimento mútuo. 

“Na infância, não tínhamos esses tipos de aparelhos e nem nossos pais. Hoje, 

não sabemos e é muito difícil viver sem esses aparatos” (Família da Maria Cristina). 

A empatia muitas das vezes não acontece, pois a compreensão das diferentes 

ideias e visões de mundo é uma clara identificação de mundos variados e que pensar de 

outra maneira é diferente de desrespeito ou desobedecer algo. 

A mãe da Família da Isabela aponta o contraste entre as atividades que ela fazia 

antes da entrada maciça das tecnologias na vida das pessoas e as que faz hoje, 

entendendo que as gerações são outras e que as formas de acesso as tecnologias são 

outras e que as TD estão em toda e por toda parte: 
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“Se esqueço de ir ao banco por causa da correria do dia a dia, posso usar o 

internet banking, se quero ouvir uma música, não preciso ficar esperando a rádio 

tocar, o facebook me lembra os aniversariantes conhecidos” (Mãe da Isabela). 

A família da Maysa entende que há uma diferenciação entre o brincar atual e o 

brincar de “antigamente” ao relatar que a criança também se diverte com outras coisas, 

utilizando o termo “moda antiga”, contraste do que há atualmente e do que havia nas 

outras gerações. Já na família do Diego, o pai da criança, fortemente, usa o termo “perca 

sua infância”, como se o uso dos aparatos fosse um ceifador de etapa de vida, mas 

também afirma que o uso desses dispositivos é essencial. 

A mãe da Isabela finaliza o questionário via e-mail com a frase de que “só o 

futuro dirá ser a tecnologia boa ou não para nossas crianças, espero eu mãe que eles 

aproveitem o que tem de bom e ruim abandone”, ou seja, mais um posicionamento da 

família quanto ao uso das TD.  

Pontos positivos e negativos foram ressaltados na fala da mãe da Maria Cristina 

sobre as tecnologias atuais. Com saudosismo, a fala dessa mãe considera que pode viver 

sua infância mais plenamente sem esses aparelhos e que hoje não se consegue viver sem 

celulares. Já em outra família, a todo o momento, senti que a mãe da Isabela se sente 

completamente inserida nesta “geração conectada” por falar sobre seus próprios hábitos 

enquanto citava algumas práticas das crianças.  

“Sabemos que elas vieram para ficar e tentamos de toda forma estarmos dentro 

desse meio e entendendo um pouquinho de cada coisa” (Família da Isabela). 

Essa diferença geracional faz com que visões diferenciadas aconteçam 

influenciadas pelo contexto em que viveram e vivem. É preciso se comunicar de forma 

clara, entendendo os variados posicionamentos e atitudes, identificando as 

peculiaridades de cada um e quais as melhores formas de entender a outra geração. 

Desta forma, respeitando a visão de cada geração e criando um link de aproximação 

entre elas, a compreensão ficará mais fácil e o acesso as TD também.  

Bakhtin acentuou em seus escritos a relevância da interação social entre os 

sujeitos e, como se sabe, a cultura de determinado meio social influi diretamente nesses 

indivíduos, nas formas de ser, de entender o mundo, se enunciar e até mesmo fazer 

escolhas. Assim temos o contexto das famílias e essa diferença geracional acontecendo 
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e fazendo com que cada família aja de uma forma diferente e sempre baseada em 

contextos externos aos que tem vivido dentro de suas casas, uma espécie de base para 

agir e lidar com essas mudanças tecnológicas.  

Acreditamos que as novas gerações questionam os valores e as regras das 

gerações anteriores e as crianças dessa primeira infância podem acabar aceitando menos 

a imposição ou proibição dos pais, como se estivesse inato e correndo por suas veias o 

sangue das tecnologias móveis.  

Assim como o rádio, a televisão teve seu pico de utilização no sistema de uma 

geração, o videogame pode ter sido mais marcante do que a própria experiência 

televisiva para a geração posterior e, depois, outra geração já nasce conectada ao 

computador e à internet. Assim, a mobilidade e as novas tecnologias surgem e trazem 

uma incógnita em relação às práticas sociais mediadas pela tecnologia das gerações 

anteriores. Atualmente, a grande questão é como a geração que viveu experiências 

anteriores e as atuais e futuras que já nasceram conectadas se comportarão frente ao uso 

das TD e em relação ao convívio familiar e social.  

 

4.2 A força do discurso da mídia na concepção da família 

 

Medo8, receios, algo que não saiu como pensado. É nítido que a mídia vem se 

posicionando como um dicionário ou uma resposta para questões que antes eram 

resolvidas em reuniões de família. O uso das TD não fica para trás e é largamente 

difundido na mídia comercial, nos portais de notícias, nos posicionamentos veiculados 

na rede e em diversas outras formas de se disseminar informação.  

Uma das famílias, a da Isabela utiliza muito as TD e assim utiliza muito a mídia, 

no caso o jornal, para obter informações que são utilizadas para a tomada de decisões 

relativas à questão.  

 
8 Segundo Bauman (2008, p. 8), medo é o nome que damos a nossa incerteza: nossa ignorância da ameaça 

e do que deve ser feito. Vivemos numa era onde o medo é sentimento conhecido de toda criatura viva. 
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“Sim, temos. Outro dia vimos no Jornal que não é certo fazer isso, pois as 

crianças percebem e acabam entendendo nossas ações, mas tentamos moderar esse uso 

na frente deles” (Família da Isabela).  

Mas essa mídia comercial é prescritiva, descreve o que deve ou não se fazer ou 

ela é consultiva e reflexiva, a ponto de ouvirmos, lermos e assim obter mais uma 

informação e reflexão sobre o tema? Como é o discurso da mídia na concepção da 

família e qual a força desses discursos midiáticos? 

“É só ligar a tv que vemos algo sobre o celular que explodiu, sobre a criança 

que ficou conversando com a adulto com má fé na rede social e isso nos dá alerta” 

(Família da Maysa). 

Essa fala é da família da Maysa, de como as concepções das famílias são 

influenciadas pelos discursos midiáticos a partir do acesso aos noticiários e portais. A 

mídia para alguns poderia ser considerada uma mera fonte de entretenimento, mas passa 

a conjeturar uma influência que pode ser mais negativa do que positiva quanto à 

preocupação e ao uso das TD pelas crianças e adolescentes.  

Nesse contexto, compreendemos que os sujeitos são revestidos por ideologias 

familiares em constante diálogo com as sociais, causando confrontos que se refletem na 

linguagem. Bakhtin (2011) já tinha se posicionado quanto a essa situação, ao afirmar 

que o autor deve se tornar outro, olhando a si mesmo com os olhos do outro. 

Percebemos que a força da mídia comercial nas famílias entrevistadas é grande. 

Uma justificativa é a fala da família da Maysa de receio ao uso das tecnologias após ver 

uma notícia na mídia comercial. 

“Ouvimos a todo momento nos noticiários sobre o possível vício do uso do 

celular e isso nos preocupa” (Família da Maysa). 

A mídia é um espaço que produz e circula discursos que contribuem e 

influenciam o pensamento e decisões dos pais das famílias que apresentam crianças 

menores e que estão bem interessadas no uso das tecnologias, ou seja, ela tem uma 

repercussão direta sobre a família. Dessa forma, ao ler revistas, jornais, assistir tevê e 

ver os portais de notícias vai se constituindo nossa concepção sobre as coisas do mundo. 

No caso da TD, muitas vezes, a mídia comercial modifica ou tensiona a concepção das 
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famílias que, embora saibam que as crianças já nascem conectadas, passam a ver essas 

tecnologias como ameaça.  

Para legitimar seu discurso, a mídia apresenta, principalmente, a perspectiva 

médica, cujas vozes ganham espaço e significados dentro das famílias. Ao analisar 

algumas matérias percebemos essas vozes e como as famílias reagem a esses 

posicionamentos. A família da Maysa ao acessar a mídia, leva em conta o 

posicionamento dos especialistas e acaba tomando decisões quanto aos discursos desses 

profissionais.     

“Temos levado em conta também o posicionamento de especialistas que expõem 

seus estudos e teorias, demonstrando as consequências da interação de crianças com 

celulares, tablets, etc” (Família da Maysa). 

Como já colocado anteriormente, para entender essas influências nas concepções 

das famílias entrevistadas, selecionamos algumas matérias que justificam a força do 

discurso da mídia na concepção familiar. 

Na mídia comercial, percebemos apenas pelos títulos a valência mais negativa 

nos posicionamentos do que positiva quanto ao uso das TD: Por que crianças não 

devem ter smartphones e tablets antes dos 12 anos?, Antes de dar celular para 

crianças, veja o que dizem pais e especialistas, 10 motivos para proibir os smartphones 

para crianças menores de 12 anos, Celulares, tablets e TVs devem ser liberados para 

crianças? Especialistas dão cinco dicas do que é certo ou errado. Apenas uma 

reportagem do recorte selecionado na pesquisa apresenta posicionamento mais positivo 

sobre a questão e tem como título: Aplicativos que auxiliam na educação de crianças 

são alternativas para pais. Uma fala da Família da Maria Cristina vai bem ao encontro 

com o título dessas matérias da mídia comercial.  

“Ultimamente tem saído na mídia muitas reportagens alertando sobre os riscos 

do uso deliberado das tecnologias como sites inapropriados para a idade, dificuldade 

em dormir pela exposição à luz dos aparelhos, dificuldade em se relacionar 

socialmente. Penso que tudo precisa de equilíbrio” (Família da Maria Cristina). 

A família utiliza nesse trecho de sua fala os termos “precisa de equilíbrio”, “os 

riscos, alertando, uso deliberado, ou seja, termos que se repetem nas reportagens numa 

perspectiva mais sensacionalista que privilegia o medo como uma forma de alertar e 
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chamar a atenção do público no âmbito da produção de conteúdo desses portais de 

notícias.  

O mundo líquido mostrado por Bauman (2008) é um exemplo dessa mídia irreal 

na qual nos mergulhamos e assim é mostrada diariamente e pode não ser a realidade do 

que está sendo passado. Assim entendemos o quanto os conteúdos da mídia comercial 

apresentam posicionamentos que aos olhos dos pais já provocariam receio, medo e 

preocupação, justificada na frase da família do Diego: 

“O quanto que já ouvimos que faz mal usar esse monte de conteúdo que é ruim e 

sem freio. A gente não consegue controlar o que eles tão acessando, nem sempre a 

gente tá perto então eu não quero e a minha esposa também acha que não é a hora. 

Muito do que a gente vê aqui na rua, na TV, na internet, ajuda para gente entender 

isso” (Família do Diego). 

A mídia processa conhecimentos produzidos nos diferentes campos de saber e 

apresenta, através de seus produtos, versões sobre formas de ser e de viver, fomentando 

valores, ideias e sentimentos. Há uma tensão entre as mídias comerciais e as científicas. 

Na mídia científica, repleta de artigos, teses e dissertações, percebemos que a 

negatividade deixa um pouco o espaço e permite uma reflexão mais profunda em 

contraposição ao sensacionalismo das mídias comerciais que muitas das vezes veiculam 

o que é mais negativo para que o produto seja vendido e apresente maior ibope.  

Nas mídias científicas selecionadas temos os seguintes títulos que já dão um 

entendimento do que foi pesquisado: Geração Alpha: um estudo de caso no núcleo de 

educação infantil da UFRN, Tecnologias da Informação e Comunicação na primeira 

infância: influências e possibilidades de aprendizagem, A influência da tecnologia no 

letramento de crianças de 2 a 5 anos, A interação entre a criança da primeira infância 

e a informação digital: estudo comparativo em duas escolas no Distrito Federal e O 

uso das novas tecnologias digitais com crianças de 0 a 5 anos.  

“Então, usamos constantemente e temos uma base de alguns doutores que 

passam até no fantástico falando de saúde e de comportamento e isso nos ajuda muito a 

entender essa infância diferente” (Família da Isabela). 

Todas as cinco pesquisas se preocupam com a interação da criança e das TD e 

não diretamente proíbem, alertam e refutam o uso dessas tecnologias, bem diferente das 
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mídias comerciais dos portais de notícias. A pesquisa das mídias comerciais e 

científicas aconteceu no mesmo período, o que descarta uma justificativa relacionada a 

um contexto diferenciado da temática abordada.  

Na família da Maysa, corroborando com a família da Isabela, percebe-se uma 

grande influência externa em suas opiniões e decisões, justificada nas falas da família a 

partir dos posicionamentos dos noticiários e seus especialistas, que reiteram que as TD 

podem causar vícios e serem prejudiciais para as crianças, embora a família tenha 

críticas em relação a esses conoteúdos.  

“Temos receio e precaução quanto ao uso das tecnologias por nossos filhos. 

Constantemente nos noticiários, jornais e rádio, falando sobre vantagens e 

desvantagens de utilizar o celular, do risco de fazer mal para a saúde, de melhorar a 

coordenação motora. Essas informações fazem com que nós aqui em casa, pensemos 

sobre o porquê o uso tem de ser com moderação, como tudo que fazemos e utilizamos. 

Com certeza a mídia nos influencia, só que temos que ter a atenção para não ler e 

acreditar em qualquer coisa que é veiculada na televisão ou na internet” (Família da 

Maysa). 

É clara a visão de que os meios de comunicação influenciem a opinião pública e 

assim, há um aumento na crença das situações veiculadas na web pelos portais de 

notícias e mídias comerciais. Embora o principal objetivo da mídia comercial seja o de 

chamar a atenção do público utilizando expedientes sensacionalistas, muitas vezes 

negativos, de certa forma, elas também fazem com que os pais fiquem em alerta e 

também atentos ao que está sendo veiculado nesses canais de informação. 

Fato que acontece na família do Diego. Essa preocupação, entretanto, faz com 

que a perspectiva dessa família esteja mais voltada para a proibição do que para a 

liberação do uso das TD pelas crianças. 

“Sempre que entro na internet, falam sobre o celular fazer mal pra gente, dar 

câncer e ficamos preocupados. Conteúdos também podem ser ruins, então tudo que a 

gente vê na TV, internet, ajudam um pouco para entender o que pode ser bom e ruim” 

(Família do Diego). 

É importante entender e analisar o posicionamento ético de atuação da mídia e se 

ela vem de fato contribuindo para um posicionamento consciente e crítico em relação às 
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questões colocadas. O que nos parece é que a mídia comercial banaliza as tensões sobre 

o uso das tecnologias, negligenciando conteúdos de maior qualidade, que possam levar 

a reflexão de possibilidades mais saudáveis de mediação na primeira infância, com a 

utilização das tecnologias móveis.  

 

4.3 Mediação 

A mediação9 se fez presente na pesquisa de várias formas, principalmente no 

modo com que os pais se posicionam quanto ao uso das TD por suas crianças. Um 

modo de entender as concepções familiares quanto a essa relação da primeira infância 

com essas tecnologias móveis é a percepção dessa mediação.  

Orozco (1994, p.74) trabalha com diferentes categorias de mediação. 

Inicialmente, define as mediações como “processos de estruturação derivados de ações 

concretas ou intervenções no processo de recepção televisiva”, para, em seguida, 

distinguir entre mediações e fontes de mediação.  

Assim, a mediação se manifesta por meio de ações e do discurso, mas nenhuma 

ação singular ou significado particular a constitui enquanto tal. As fontes de mediação 

são várias: cultura, política, economia, classe social, gênero, idade, etnicidade, os meios, 

as condições situacionais e contextuais, as instituições e os movimentos sociais. Cada 

uma dessas instâncias é um espaço de mediações, além das emoções e experiências do 

próprio sujeito.  

Para Orozco (1994), as mediações, em seu caráter múltiplo, se dividem em 

quatro grupos: individual, situacional, institucional e vídeo-tecnológica. A mediação 

individual é a que surge do sujeito, como indivíduo ou como sujeito social, membro de 

uma cultura. A “agência” do sujeito se desenvolve em diferentes cenários.  

A mediação cognoscitiva (resultado derivado da estrutura mental por meio da 

qual o sujeito conhece) é a principal mediação individual. Todas as mediações 

individuais devem ser entendidas dentro de meios culturais concretos. 

 
9 É o elemento central para a compreensão do desenvolvimento e do funcionamento das funções 

psicológicas superiores, uma vez que o homem não se relaciona com o mundo de forma direta, se 

relaciona, fundamentalmente, de forma mediada por instrumentos materiais e psicológicos. (VIGOTSKY, 

2000). 
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A mediação situacional é a que tem como fonte a situação da interação, 

entendida como algo que transcende o simples momento do contato direto com a TV e 

se multiplica conforme os diferentes cenários nos quais a interação se desenrola. As 

mediações situacionais procedem também dos cenários específicos onde os membros da 

audiência interatuam usualmente (escola, bairro, lugar de trabalho, etc.), sendo que 

alguns são mais relevantes do que outros como fontes de mediação.  

A mediação institucional se faz presente quando as instituições sociais mediam a 

agência do sujeito. A audiência não é audiência só quando interatua com a TV. A 

audiência são muitas coisas ao mesmo tempo e participa de diversas instituições sociais, 

de forma que a identificação dos sujeitos receptores não apaga as outras identidades. As 

instituições utilizam diversos recursos para implementar sua mediação, como o poder, 

as regras, os procedimentos de negociação, as condições materiais e espaciais, a 

autoridade moral e acadêmica, e, principalmente, a construção de identidades e o 

desenvolvimento de classificações que outorguem sentido ao mundo.  

As instituições se diferenciam entre si pelas diferenças em seu acúmulo de 

poder, autoridade, recursos e mecanismos de mediação, e podem mesmo competir entre 

si, podendo ser percebidas pelos sujeitos como contraditórias ou mutuamente 

neutralizantes. Por isso, não se deve entender a mediação institucional como um 

processo estruturador monolítico.  

A mediação tecnológica é a que parte do pressuposto que a TV, como instituição 

social, não reproduz simplesmente as outras mediações institucionais. Ao contrário, 

produz sua própria mediação e utiliza recursos para impô-la sobre sua audiência. Assim, 

gêneros, graus de verossimilhança e possibilidades de representação reforçam a eficácia 

da mediação tecnológica. A noção de mediação múltipla implica supor que a interação 

TV audiência compreende combinações específicas de mediações, num processo 

altamente sociocultural que segue alguns padrões ou combinações preferenciais de 

mediação, as quais são sempre dinâmicas, nunca estáticas.  

Bakhtin pressupõe que o pensamento científico deve partir da compreensão do 

homem em seu existir singular, único, seu ato no mundo e na interação com os outros. 

Já que a tecnologia na concepção de alguns pais, podem oferecer perigos, os pais 

preocupados precisam conversar com seus filhos e verificar com eles como usar a mídia 

social e outras tecnologias. 
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4.4 As concepções das famílias sobre as TD 

Ao trabalhar com famílias das mais diversas concepções, pensamos se algum 

tipo de característica pode ser fator relevante e marcante para o objeto da pesquisa. Por 

exemplo: O fato da família ter uma condição financeira razoável, faz com que a família 

obtenha maior acesso às TD? O fato de uma das famílias não possuir internet de banda 

larga em casa é fator relevante para pensar que ela não terá tanto acesso as tecnologias 

móveis? Não só essas, mas diversos questionamentos são levantados, sendo importante 

delinear o perfil de cada uma dessas famílias com base em tudo que nos foi mostrado.  

Em comum, essas famílias têm filhos com faixa etária de zero a cinco anos, e 

não foi preocupação de pesquisa, o sexo da criança, etnia, condição social ou tipo de 

escola vinculada, seja ela pública ou privada (particular), que foram os critérios para 

inserção na presente pesquisa.  

O primeiro ponto a ser levantado é o das perspectivas de acesso e 

disponibilidade em relação às tecnologias em cada família. Os pais da Família da Maysa 

na entrevista presencial ressaltam que deixam sua criança acessar a internet uma vez por 

dia, para ela “não ter contato com essas modernidades”.  

A Família possui dois celulares e um tablet em casa e nos informa que “não 

temos internet em casa e, com isso, utilizamos nossos pacotes de dados, mas tudo bem 

limitado mesmo”.  A família mesmo tendo um tablet dentro de casa, o que apresenta 

disponibilidade de uma TD, se posiciona informando: “Acreditamos que o uso da 

tecnologia e da internet tem de ser moderado, tanto que o tablet é estritamente para uso 

de meus trabalhos ou do pai dela”. 

Uma característica interessante a ser ressaltada é que o pai da menina não 

participa de nenhuma rede social, enquanto a mãe está conectada a três das mais 

utilizadas hoje na sociedade (Facebook, WhatsApp e Instagram). 

A família da Isabela apresenta muito acesso às TD, inclusive com participação 

sistemática no Instagram. A mãe diz que é blogueira e as crianças também participam 

dessa atividade junto com ela, produzindo imagens e vídeos que são publicados na rede 

social com frequência.  

A família tem quatro celulares, não possui tablet e dentro de sua casa utiliza-se 

internet banda larga. Assim, o posicionamento da mãe é: “Minhas crianças são muito 
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conectadas e querem ver desenhos, séries, notícias. Então, o uso é contínuo”. Assim, a 

família da Isabela apresenta um maior uso/acesso a essas tecnologias comparado às 

outras famílias da pesquisa, uma vez que ela faz parte do dia a dia da família e seu uso é 

muito incentivado. 

“Utilizamos as mídias, duas ou três vezes por dia”, ressalta a família do Diego, 

indicando uma forte limitação quanto ao uso e ao acesso das tecnologias pelas crianças: 

“Tentamos não usar em nenhum momento na frente delas. Temos duas crianças em 

casa e sabemos que é muito comum para qualquer pesquisa e informação pegar o 

celular e acessar o Google, mas víamos que a cada momento que usávamos, as 

crianças ficavam nos olhando”.  

Já na disponibilidade para o acesso, a família do Diego possui em sua casa, além 

da internet banda larga, quatro aparelhos móveis de tecnologia. “Temos três celulares e 

um tablet. Um celular com minha filha mais velha, um meu, um da mãe e um tablet do 

meu estúdio de gravação de rádio”.  

Quanto ao uso das TD, a Família da Maria Cristina define que “não tem como 

nos dias atuais você não estar conectado ao mundo pelas redes sociais”, assim, 

“Hoje... é muito difícil viver sem esses aparatos”.  A mãe diz: “O meu marido utiliza o 

celular apenas para ligações e algumas mensagens. Já eu utilizo em horários definidos 

também para não cair no vício”. A família da Maria Cristina possui em sua casa dois 

celulares e apresenta banda larga em casa.  

A família comenta que a utilização das TD pela criança é regrada e limita-se a 

duas a três horas por dia, e eles não vêem problema em utilizar os aparelhos na frente da 

filha. Em síntese, quanto ao acesso, uso e quantidade de TD em cada família montamos 

o quadro a seguir: 

Quadro 4- Acesso, uso e quantidade de TD nas famílias 

FAMÍLIA CELULARES TABLET INTERNET USO DAS TD 

Maysa 02 01 Não possui Moderado 

Isabela 04  -  Possui Forte 

Diego 03 01 Possui Pouco uso 

Maria Cristina 02  -  Possui Moderado 

Fonte: O autor (2020) 
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Chamou-nos a atenção na análise dos discursos das famílias a importância que 

elas dão as TD e as diferenças em seus posicionamentos em relação ao uso dessas TD 

pelas crianças.  

Os termos relacionados ao uso e a forma de uso dos aparatos foram os seguintes: 

moderada, limitado, estritamente, alerta, controle, alcance, controle parcial, proíbo 

parcialmente, liberam, restringem, limite, controlado, liberamos, orientar, vigiar, 

alerta ligado, equilíbrio, monitorado, moderados, forte vigilância, equilíbrio, controle 

médio, limites, regrado, planilha de horários, tempo definido. Estes termos foram 

inseridos em uma nuvem para fácil visualização e compreensão como pode ser visto 

abaixo. 

 

Esses termos denotam as tensões encontradas nas publicações, sobretudo na 

mídia comercial. As famílias têm muito receio do uso das TD pelas crianças e, por isso, 

muitas delas tendem a controlar, vigiar e monitorar seu uso, embora prevaleça uma 

perspectiva de moderação no uso das TD, de forma que há um controle de forma 

parcial, em que se liberam os equipamentos quando acreditam ser necessário, mantendo 

uma forte vigilância sobre como as crianças as utilizam, que sites acessam e o tempo em 

que se mantém nessa atividade.  

Já os termos modernidades, inevitável, interagidos, totalmente, informatizada, 

febre, vieram para ficar e sem freio sugerem que essas famílias reafirmam a 

inevitabilidade do uso das tecnologias na atualidade. Estes termos foram inseridos em 

uma nuvem para fácil visualização e compreensão como pode ser visto abaixo. 
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Os termos que caracterizam o modo com que essas famílias veem o uso das TD 

por seus filhos situados na primeira infância são: receio, precaução, desenvolvimento 

natural, infância diferente, conectadas, atuantes e não somos tão favoráveis. Estes 

termos foram inseridos em uma nuvem para fácil visualização e compreensão como 

pode ser visto abaixo.  

 

A visão das famílias quanto ao uso das TD pelas crianças é de incertezas e 

dúvidas, compreendendo a infância como uma construção social marcada pelo contexto 

mais amplo que demarca diferenças com a infância vivenciada pelas gerações 

anteriores. 

As tensões no discurso sobre a mídia aparecem no discurso das famílias. Por um 

lado, elas utilizam termos que indicam positividade nos usos das tecnologias pelas 

crianças. Por outro lado, os termos negativos foram mais preponderantes: vício, 

malefícios, armadilha, receio, precaução, restringem, percam sua infância, infância 

diferente, concentração, reeducar, faz mal usar, proibimos quase que totalmente, 
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prejudica, influencia e ruim. Esses termos remetem a preocupação dos pais com o que é 

veiculado nas mídias e com o que ouvem de outras famílias. Estes termos foram 

inseridos em uma nuvem para fácil visualização e compreensão como pode ser visto 

abaixo. 

. 

Embora seja preponderante nos grupos familiares entrevistados que a tecnologia 

está presente no cotidiano de cada grupo, essa ideia não se apresentou de forma 

homogênea entre os entrevistados. Para alguns, é necessário o uso das TD, para outros é 

preciso moderação, já para outros é importante restringir o uso. 

Assim, o que marca as concepções dessas famílias é mais a tensão, a dúvida, o 

receio. Mesmo entendendo sua importância, as TD nas famílias são motivo mais de 

preocupação e vigilância do que de desenvolvimento e aprendizagens. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de investigar e compreender as concepções das famílias quanto ao 

uso da tecnologia na primeira infância por meio de entrevistas não se constituiu como 

uma tarefa calma e leve. Isso porque as ações empreendidas envolveram relações 

sociais, a ética no meio familiar, o medo da exposição e no campo educacional com as 

proibições já existentes e as diversas mudanças que tive que realizar para continuar a 

dissertação. Todos os movimentos e propostas foram estudados com muita cautela, com 

o intuito de instigar o envolvimento dos participantes de forma colaborativa e 

proporcionar o bem-estar tanto do pesquisador quanto das famílias que apresentaram 

receio no repassar das informações.  

Nestas considerações finais buscamos sintetizar as reflexões acerca do uso das 

TD nas famílias e quais suas implicações na atualidade. Neste sentido, retomamos 

brevemente, (1) a passagem teórica tanto no conceito do discurso quanto do da 

tecnologia, nossos objetivos e contexto de pesquisa, (2) as considerações sobre a mídia 

na temática de tecnologia e infância e suas influências nas relações familiares, e por fim, 

(3) expomos as principais considerações resultantes de nosso trabalho em conjunto. 

Com esse trabalho foi possível responder às questões feitas no início da 

investigação: As questões centrais da investigação, então, passaram a ser: O que dizem 

e pensam essas famílias em relação à inovação tecnológica atual? Quais as decisões 

tomadas pelas famílias frente à relação das crianças na primeira infância com essas 

tecnologias? Os discursos midiáticos e acadêmicos influenciam, conformam e/ou 

tencionam o posicionamento dessas famílias, em relação aos usos, limites e proibições 

na relação das crianças com essas tecnologias, sobretudo com o celular e o tablet? 

Sobre o público selecionado dentro das famílias, ou seja, as crianças que 

interagem com as TD, todas elas com menos de cinco anos de idade, Sarmento (2004, 

apud MACHADO, 2010) apresenta a criança como ator social e portador de novidade, 

sendo interativa com seus pares e o mundo adulto, apoiando-se na ludicidade para 

brincar com o corpo e tudo ao redor. A criança de até 6 anos é altamente imaginativa, 

transita entre o dito real e sua imaginação, além de não ter dificuldades em recomeçar 

variadas vezes. Essa perspectiva é muito rica quando relacionada com esta pesquisa, 
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pois na busca do mundo do outro, haverá a possibilidade de conhecer outros mundos e 

suas formas de significação por meio do encontro. 

  Ao longo da experiência em campo, foi possível compreender que as famílias 

apresentam concepções variadas quanto ao uso da TD, que as diferenças geracionais 

aparecem no discurso das famílias pelo fato da geração dos pais ser diferente da dos 

filhos e que o processo de mediação se mostrou diverso e tensionado dependo das 

concepções familiares e também de uma forte influência e tensão da mídia comercial e 

científica discutidas também nesta dissertação.  

Ao estudar o conceito de interdiscursividade proposto por Bakhtin, no qual os 

discursos se relacionam com outros discursos, percebem-se, no discurso das famílias, 

marcas dos outros discursos da mídia sendo eles comerciais e científicos para formação 

de um posicionamento, de personalidades, de vigilantes, de controladores, de 

proibidores, de liberadores e demais grupos de formação de opinião sobre um tema 

específico: o uso das TD na primeira infância. 

Temos as TD atualmente sendo muito utilizadas pelos cidadãos, por permitirem 

mobilidade, encaixarem na palma de nossas mãos, serem fáceis ao alcance de nossos 

polegares e com um sistema de convergência de mídia fantástico, ou seja, mídias, redes 

sociais, ligações, fotos, vídeos, textos e planilhas, tudo em um só dispositivo, nos 

auxiliam, no encurtar a distância entre as amizades e no possibilitar uma grande 

otimização nas tarefas pessoais e profissionais na sociedade. 

Na articulação dos dados coletados e das análises realizadas com as quatro 

famílias da pesquisa, após separadamente realizar uma discussão acerca do que foi 

levantado, entendemos que, ao relacionarmos os discursos e posicionamentos dos pais 

das crianças e das demais fontes relacionadas conseguimos entender como se dá a 

relação da família com as TD e quais a concepções dessas famílias pesquisadas. 

 Essa concepção vai ao encontro de Bakhtin que elucida que em todo enunciado: 

Antes de seu início, há os enunciados dos outros, depois de seu fim, há os enunciados 

respostas dos outros (ainda que seja como uma compreensão responsiva ativa muda ou 

como um ato-resposta baseado em determinada compreensão). (BAKHTIN, p. 294, 

2000) 
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Embora seja inequívoco nos grupos familiares entrevistados que a tecnologia 

está presente no cotidiano, como já foi dito, essa ideia não se apresentou de forma 

homogênea entre os entrevistados. Para alguns, é necessário o uso das TD, para outros é 

preciso moderação, já para outros é importante restringir o uso. Nenhum dos pais 

entrevistados considerou que adotar uma postura rígida e proibitiva fosse a melhor 

situação para a interação da tecnologia com seus filhos. 

A tensão nas concepções destas famílias centra-se nas diferenças geracionais e 

nas diferentes formas de agir no processo de mediação marcado por ações de controle e 

vigilância que variam entre atitudes mais ou menos flexíveis. Assim, nas concepções 

dessas famílias sobre o uso das tecnologias pelas crianças na primeira infância sobressai 

a tensão, a dúvida, o receio. Mesmo entendendo sua importância, as TD nas famílias são 

motivo mais de preocupação e vigilância do que de desenvolvimento e aprendizagens. 

Com base nos posicionamentos das famílias, temos a ideia que não precisamos 

abandonar as TD, nem deixar de usar as redes sociais, mas precisamos nos reeducar 

para não permitir que a tecnologia digital nos afaste do que é real e está ao nosso lado. 

Também, não precisamos retirar das mãos de nossos filhos e das gerações futuras 

grandes facilitadores de negócios, estudos e atividades que nos dias atuais são 

caracterizados com uma velocidade absurda sem tempo para fazer nada. Esse facilitador 

que é a tecnologia digital, é um item essencial e não descartável no mundo hoje. 

Por último, reconhece-se que existe uma limitação no que tange à realização de 

um estudo que aponte vivências na atualidade das famílias e das novas tecnologias pela 

complexidade da questão. Sugere-se, portanto, que novos estudos possam vir a ser 

desenvolvidos nesse sentido, contribuindo ainda mais para a compreensão da 

articulação entre tecnologia e infância de modo a promover maior ciência dessas TD, 

que largamente vêm sendo utilizadas pelas concepções familiares da sociedade.   

A tendência é que a interação das crianças com as TD cresça cada vez mais. O 

posicionamento mais adequado a se tomar pelos pais é o entendimento dessas novas 

tecnologias emergentes e entender o que pode ser feito de forma moderada e sem 

extremos.  
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O que está vindo por ai? O que podemos esperar de um mundo cada dia mais 

conectado? Essas perguntas serão respondidas com o tempo, não tão distante, mas 

repleto de incertezas. 
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