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CAPÍTULO 2 

A publicidade como suporte pedagógico nos 
espaços escolares para a mediação da recepção 

midiática e práticas de consumo

Velda Torres1

Lynn Alves2

Giulia Fraga3 

Resumo
O capítulo discutirá as relações que pré-adolescentes, entre 9 e 
11 anos, estabelecem nas dimensões do consumo, comparando 
seus hábitos, práticas e comportamentos de consumo mediados 
pelo uso do smartphone, mais especificamente pelas relações es-
tabelecidas no instagram, mapeando os aspectos constitutivos da 
cultura de consumo infanto-juvenil e o nível da influência da pu-
blicidade, analisando se [e como] essa comunicação interfere para 
motivar essa cultura. A discussão considerará as agências desses 
sujeitos nas interações (inclusive na recepção midiática) e a capa-
cidade de distinguir o conteúdo publicitário do entretenimento e 
demais formatos. Discutirá como a mediação escolar pode contri-
buir para tornar esses sujeitos mais ativos, críticos e reflexivos no 
âmbito das interações com a mídia e nas relações com o consumo. 

1 Doutora e Mestra em Cultura e Sociedade (POSCULTURA/UFBA), 
Consultora de Comunicação e Professora universitária na Universidade 
Católica do Salvador.

2 Mestrado (1998) e Doutorado (2004) em Educação pela Universidade 
Federal da Bahia. O Pós-doutorado foi na área de Jogos eletrônicos e 
aprendizagem pela Università degli Studi di Torino, na Itália.

3  Doutorado em Educação pela Universidade Federal da Bahia e Mestrado 
em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado da 
Bahia (2006).
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Analisará como a publicidade pode se constituir como suporte pedagógico 
a ser utilizados nos espaços escolares para a mediação do consumo dessas 
informações, contribuindo para a formação de um sujeito crítico.

Palavras-chave: espaços escolares; dimensões do consumo; cultura de 
consumo; conteúdo publicitário.

Introdução
Presenciamos na contemporaneidade um hibridismo cultural cuja in-

tensidade é cada vez mais evidenciada pela cultura da mídia e cultura 
digital, mobilizando signos através dos quais reconhecemos, intervimos e 
nos apropriamos da realidade social, vivenciando novas formas de circu-
lação da informação e do conhecimento. Esse envolvimento da sociedade 
com as tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs) tem 
resultado em mais acesso e exposição à comunicação midiática, inclusive 
no universo infanto-juvenil. 

Diante desse cenário, os espaços escolares têm buscado ampliar a 
participação na mediação da recepção das mídias e práticas de consu-
mo, inserindo-as nos processos de ensino e aprendizagem, buscando ven-
cer resistências quanto à sua aplicação - apesar de, algumas vezes, com 
usos meramente instrumental, deixando de explorar abordagens críticas, 
de expressão e produtividade que possibilitem à escola se aproximar da 
realidade do educando e de uma mediação mais efetiva no âmbito desse 
ecossistema comunicativo que a sociedade está inserida (Martín-Barbero, 
2000). 

Desenvolvimento

Conforme Martín-Barbero (2000), esse ecossistema comunicativo tem 
se manifestado e materializado através de duas dinâmicas que têm trans-
formado as formas de circulação do saber: a conversão da comunicação 
em ecossistema e a diversificação e descentralização do saber. Essas dinâ-
micas envolvem novas sensibilidades que são mais visíveis entre os jovens 
em comparação com os adultos, por esses sujeitos possuírem “maior em-
patia cognitiva e expressiva com as tecnologias e com os novos modos de 
perceber o espaço e o tempo, a velocidade e a lentidão, o próximo e o 
distante” (2000, p. 54). 
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Trata-se de novas formas de perceber e sentir que são mobilizadas nas 
[e pelas] mudanças na dinâmica da comunicação, a partir da relação com 
[e entre] as tecnologias e a mídia. Mas, ultrapassando esses meios, consti-
tuindo o campo do saber mais descentralizado e difuso que estamos inseri-
dos para além dos espaços escolares. Nesse contexto, vivenciamos

Um ambiente de informação e de conhecimentos múltiplos, não cen-
trado em relação ao sistema educativo que ainda nos rege e que tem 
muito claros seus dois centros: a escola e o livro. [...] uma transfor-
mação nos modos de circulação do saber é uma das mais profundas 
transformações que pode sofrer uma sociedade. E é aí que se situa a 
segunda dinâmica que configura o ecossistema comunicativo no qual 
estamos imersos: o saber é disperso e fragmentado e pode circular fora 
dos lugares sagrados nos quais antes estava circunscrito e longe das fi-
guras sociais que antes o administravam. [...] [temos hoje] um alunado 
que, por osmose com o meio-ambiente comunicativo, está embebido 
de outras linguagens, saberes e escrituras que circulam pela sociedade. 
(Martín-Barbero, 2000, p. 54).

A publicidade é uma dessas linguagens midiáticas circulantes nesse 
ecossistema comunicativo, competindo com uma multiplicidade de agen-
tes sociais que intervêm na apropriação de sentidos em distintas esferas 
sociais - a exemplo da família, escola, amigos e demais meios de comu-
nicação. Desse modo, a publicidade tem participado, cada vez mais, dos 
espaços de interações cotidianas, sejam eles físicos ou virtuais; e tem sido 
cada vez mais apropriada por crianças e pré-adolescentes4 , demandando 
mediações que possam contribuir para leituras mais críticas que resultem 
em mais autonomia e protagonismo desses sujeitos nos processos de re-

4 Nesta discussão consideramos como pré-adolescentes os sujeitos de 8 a 13 anos, 
uma faixa etária em transição, tendo em vista que, em sua maioria, já não se 
reconhecem mais como crianças e não se definem com adolescentes, optando por 
se autodenominarem pré-adolescentes. Trata-se de uma categorização que não 
é contemplada no Art. 2º da Lei 8.069 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente que define como criança os sujeitos até doze anos incompletos e 
como adolescentes aqueles com faixa etária entre doze e dezoito anos (Brasil, 1990). 
Consideramos relevante salientar que na pesquisa que realizamos com 18 sujeitos 
nessa faixa etária a maioria dos respondentes se auto definiu como pré-adolescentes 
(61,1%). 
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cepção da mídia e das práticas de consumo. Nesse sentido, Fantin (2008, p. 6) 
salienta que

[...] as novas formas de intermedialidade provocadas pelas novas mí-
dias demandam pesquisas e reflexões sobre as possibilidades da in-
tervenção educativa na perspectiva de uma cidadania digital, diz 
Rivoltella (2005a). A mobilidade/portabilidade e a conectividade des-
sas novas formas permitem maior autonomia em relação aos consumos 
midiáticos e a interatividade provocada pelos “novos meios” promove 
outros tipos e práticas de consumo. Se em relação às mídias tradicio-
nais o problema que se colocava à educação era o de evitar o consumo 
passivo, hoje com a Internet e os celulares a questão que se coloca é a 
de educar não só para o consumo responsável mas para uma produção 
responsável. Através da interatividade que estas mídias propiciam a co-
municação acontece com pessoas e não só com conteúdos, e as pessoas 
não são apenas destinatários de informações, mas produtoras e autoras 
de conteúdos disponíveis aos outros usuários. E isso precisa ser discuti-
do e problematizado pela educação (Fantin, 2008, p. 6).

A escola é um dos espaços possíveis para essa mediação de construção de 
sentidos, através de processos de ensino e aprendizagem em que “aprender 
a ler signifique aprender a distinguir, a tornar evidente, a ponderar e 
escolher onde e como se fortalecem os preconceitos ou se renovam as 
concepções que temos sobre política, família, cultura e sexualidade” 
(Martín-Barbero, 2000, p. 58). Moran (1994, p. 16) corrobora com essa 
discussão ao salientar a necessidade de um movimento de desconstrução, 
voltado para a escola “problematizar o que não é visto como problema e 
desideologizar o que só é visto como ideologia”. Com esse fim, podem ser 
criados ecossistemas comunicativos, implementando práticas pedagógicas 
que incluam as mídias, mantendo-os em atualização constante, através 
do planejamento, administração e avaliação permanente da comunicação 
(Silva, 2014). 

A inserção das mídias como suporte pedagógico pode proporcionar 
ao educando uma leitura mais crítica dos textos midiáticos, dirigida para 
a compreensão das articulações mercadológicas, políticas e ideológicas 
que perpassam as estratégias de codificações nos textos escritos e imagé-
ticos. Ao refletir sobre a inserção das mídias nos espaços escolares, Hoff  
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(2007, p. 32) propõe a inserção do texto publicitário nas escolas como “uma 
ponte entre o saber formal e a experiência vivida: material de fácil acesso 
para professores e educandos e que tem a vantagem de estar ao alcance de 
todos”. 

Entretanto, conforme alerta a autora, apesar desse lugar ocupado pelas 
mídias na sociedade, a inserção da publicidade nos espaços escolares de-
manda a superação de dois desafios que ela define como perigos. O primeiro 
deles é “a adesão acrítica à tecnologia”, pautada na ideia de que os desen-
volvimentos científicos e técnicos atendem às questões de democracia e ci-
dadania por possibilitarem o acesso à informação; o segundo é “o repúdio 
apocalíptico aos efeitos alienantes da mídia” associado a preocupação de 
que “os efeitos nocivos da mídia” possam influenciar o educando em for-
mação e a escola “na sua missão quase impossível de salvá-lo” (2007, p. 32). 

Hoff (2007, p. 32) vincula esses perigos a dois preconceitos consolida-
dos no imaginário escolar: o primeiro que considera os jovens passivos, 
indefesos e despreparados diante da mídia - atribuindo à mídia um super 
poder e negando a agência desses sujeitos; o segundo prevê a função crítica 
da escola para identificar os “malefícios” provocados pela mídia e denun-
ciá-los em projetos pedagógicos voltados para a análise das características 
do discurso midiático e seu impacto sociocultural. Para a autora, 

Trazer a mídia, mais especificamente o texto publicitário, para a sala 
de aula requer algo mais que o repúdio, o medo e a negação da mídia. 
É dever da escola preparar o educando para ser leitor crítico das men-
sagens midiáticas, posto que elas já fazem parte do seu cotidiano. Ainda 
no que se refere ao repúdio à mídia, o texto publicitário é particular-
mente criticado por ser persuasivo e argumentativo; não é neutro. En-
tretanto, não há texto neutro! O livro didático poderia ser acusado de 
crime semelhante. Ambos - a publicidade e o livro didático - apresen-
tam estereótipos, ideologias e valores que podem afetar a compreensão 
de mundo dos educandos. O problema não está no conteúdo dos textos 
ou nas características de cada discurso, mas na condução do processo 
ensino/aprendizagem. (HOFF, 2007, p. 33).

O professor participa desse compromisso da escola em formar leitores 
críticos das mensagens midiáticas, sendo responsável por promover “o des-



42

ENSEÑAR Y EDUCAR EN LA CIVILIZACIÓN DIGITAL

envolvimento de habilidades críticas para o acesso, a avaliação, o uso e a 
produção de mensagens usando as mídias” (Siqueira, 2017, p. 212). Para 
essa intervenção deve se apropriar da narrativa publicitária com usos para 
além do instrumental, adotando também uma visão crítica e produtiva 
nessa apropriação e usos (Fantin, 2008; 2011; Rivoltella, 2005). Para tanto, 
será necessário superar desafios para desmistificar a ideia da publicidade 
como linguagem manipuladora que distorce a realidade e incute a ideo-
logia do consumo nas crianças e pré-adolescentes - como frequentemente 
tem sido propagado, inclusive, nos espaços escolares. 

Essa superação implica considerar em primeiro lugar que o termo 
“manipulação” não é apropriado para a publicidade - ou pelo menos não 
deveria ser utilizado para todo discurso publicitário. A publicidade é na 
sua essência uma narrativa argumentativa voltada a “orientar o discurso 
no sentido de determinadas conclusões” (Koch, 1996, p. 19). Com esse 
propósito, busca convencer sobre os benefícios de um produto/serviço, a 
partir de informações sobre o mesmo; e persuadir/sensibilizar ao consumo 
apoiando-se no campo das emoções e/ou da razão (Carrascozza, 2003; 
2004; Citelli, 2002). Essa característica difere da ideia de manipulação, no 
sentido pejorativo que tem sido utilizada, uma vez que manipular implica 
em enganar e mentir - isto é, em não usar argumentos plausíveis e verossí-
meis, afastando-se da ética que deve orientar a estrutura de todo discurso 
publicitário. 

Em segundo lugar, é preciso abandonar o ideário protecionista com re-
lação as crianças e pré-adolescentes, como se fossem passivos e vítimas in-
defesas nos processos de recepção midiática, e adotar estratégias didáticas 
que valorizem suas agências, propondo experiências mais críticas, práticas 
e expressivas através da utilização da narrativa publicitária nos espaços 
escolares. Nesse sentido, também é preciso reconhecer o consumo como 
“o conjunto de processos socioculturais em que se realizam a apropriação 
e os usos dos produtos. [...] [e que] hoje vemos os processos de consumo 
como algo mais complexo do que a relação entre meios manipuladores e 
dóceis audiências [...]” (Canclini, 2008, p. 60).  Buckingham (2012) corro-
bora com essa perspectiva ao salientar que 
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é mais apropriado pensar o consumo como uma forma de prática so-
cial, e como uma dimensão de outras práticas sociais que coletivamente 
constroem ‘contextos’. [...] O mercado infantil funciona através e com a 
família, com o grupo de “pares” (peers) e, cada vez mais, com a escola. 
Precisamos discutir como as práticas de consumo são realizadas nesses 
diferentes cenários, como elas ajudam a definir os próprios cenários, e 
como elas estão envolvidas na gerência do poder, tempo e espaço (Buc-
kingham, 2012, p. 65).

Essa visão sobre o consumo contribui para retirar do consumidor o 
papel de vítima dos meios de comunicação de massa, reconhecendo sua 
autonomia, protagonismo e criticidade nos processos de recepção midiáti-
ca, inclusive quando se trata de crianças e pré-adolescentes.  Buckingham 
(2012, p. 1), ao abordar o estudo que realizou com crianças de 6 a 7 anos, 
ratifica esse papel ativos nos processos de recepção midiática afirmando 
que esses sujeitos não são vítimas passivas da comunicação mercadológica, 
pois

Entendem o que é propaganda, que ela está ali para vender coisas 
-embora não identifiquem que essa tentativa ocorra por meio do 
entretenimento- e que, na maioria das vezes, elas [as crianças] não são 
diretamente influenciadas pelos anúncios. Elas também têm noção de 
que aquilo foi concebido por um grupo de pessoas com um objetivo 
particular, mesmo que não saibam como um anúncio é feito, como 
funciona o mundo das agências de publicidade, que as pessoas pagam 
para colocar um anúncio na programação de TV, etc… (Buckingham, 
2012, p. 1).

Em terceiro lugar, é preciso reconhecer a publicidade como um produto 
cultural e, portanto, como uma representação da realidade social. Como 
tal, não distorce essa realidade e sim a reflete e refrata, como um espelho 
das representações culturais. Mas, assim como ocorre com toda mídia, 
trata-se de uma representação idealizada da realidade - uma realidade 
editada. Assim, como ressaltado por Buckingham (2005, p. 3), “a mídia 
não oferece uma janela transparente para o mundo. Ela oferece canais 
pelos quais as imagens e representações do mundo podem ser comunica-
das indiretamente. A mídia intervém: ela nos dá versões seletivas do mundo em 
vez de dar acesso direto a ele”. Hoff (2007, p. 29) corrobora com essa ideia 
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sobre as mídias, ao salientar que “A mídia seleciona, organiza e propaga 
as informações: o que ela apresenta a respeito dos muitos temas e/ou fatos 
que aborda não é verdade absoluta, é apenas uma leitura possível, um dos 
muitos aspectos de um mesmo tema e/ou fato.” 

Na teia simbólica dessas representações da realidade social, propostas 
pela mídia, são tecidos significados entrelaçados à linguagem, ao pensa-
mento, ao imaginário e ao entretenimento, os quais são apropriados e res-
significados pelos sujeitos envolvidos nessa interação com a mídia. Desse 
modo, a mídia participa dos descentramentos culturais (Martín-Barbero, 
2000) que produzem novas formas de sentir, saber, pensar e agir, inter-
vindo em mudanças significativas na formação dos sujeitos envolvidos e 
em “novos processos de apreensão, convivência e circulação dos eventos 
disponibilizados pelos recursos comunicacionais” (Citelli, 2000, p. 19). 

Vale ressaltar que a publicidade participa desses descentramentos 
culturais não apenas através da TV, da internet, dos games ou de outros 
meios de comunicação, mas também nos distintos espaços sociais - na rua, 
no ônibus, nas escolas, no shopping, etc., propondo percepções e experiên-
cias sensoriais que resultam em ressignificações, aprendizados e narrativas 
sobre si, o outro e a realidade social. Entretanto, a escola ainda vivencia 
um descompasso diante da comunicação midiática e das inovações tecno-
lógicas, desconsiderando uma multiplicidade de linguagens que poderiam 
ser apropriadas e ressignificadas no processo de formação do educando, 
superando a visão cartesiana do processo de ensino e aprendizagem. 

Como afirma Citelli (2000, p. 21), existe um “desencontro entre o 
discurso didático-pedagógico estrito e as linguagens institucionalmente 
não-escolares”, representadas por uma multiplicidade de signos e códigos, 
a exemplo da linguagem publicitária, programas televisivos, conteúdos da 
internet, narrativas dos games, etc. Em alguns espaços escolares, ainda 
ocorre a prática cartesiana em que

O discurso pedagógico, ocupado com as ações processadas na sala de 
aula, constitui a natureza “única e diferenciada” da retórica escolar. 
As outras linguagens pressionam a partir ‘de fora’, existem na fala dos 
alunos e nas conversas dos professores, circulam entre as salas de aula, 
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nos espaços de reunião, nos corredores, no pátio, têm existência ‘subte-
rrânea’. (Citelli, 2000, p. 22).

Nesse cenário, os discursos midiáticos competem com o discurso pe-
dagógico, evidenciando que a escola já não é mais a única agência e pro-
motora do saber - “existe uma multiplicidade de saberes que circulam por 
outros canais, difusos e descentralizados. Essa diversificação e difusão do 
saber, fora da escola, é um dos desafios mais fortes que o mundo da comu-
nicação apresenta ao sistema educacional” (Martín-Barbero, 2000, p. 55). 
O acesso dos educandos aos distintos dispositivos móveis tem contribuí-
do com essa realidade, a exemplo do uso dos smartphones e tablets que têm 
possibilitado interações com uma multiplicidade de conteúdos/saberes em 
qualquer local e a qualquer momento de modo prático e rápido (Alves y 
Torres, 2017). Esses dispositivos são pequenos computadores de bolso com 
distintos recursos capazes de modificar atividades cotidianas, possibilitan-
do, entre outras coisas, a edição de arquivos, acessos a dados na web, in-
terações com diversos aplicativos, gravações em alta definição, criação de 
redes de relacionamento por meio de distintas interfaces. 

Assim, a partir do uso desses dispositivos é possível se manter conectado 
a todo momento com um “universo oceânico de informações” e com 
outros sujeitos que “navegam e alimentam e navegam esse universo” (Lévy, 
1999, p. 17). Como salientado por Santaella (2004, p. 33), presenciamos 
um usuário cada vez mais “em estado de prontidão, conectando-se entre 
nós e nexos, num roteiro multilinear, multidisciplinar multiseqüencial e 
labiríntico que ele próprio ajuda a construir ao interagir com os nós entre 
palavras, imagens, documentação, música, vídeos etc”. É nesse permanente 
cibridismo5 que se ampliam as possibilidade de acesso à comunicação 

5  Beigueman (2003, 2010) define o cibridismo como a experiência de estar entre redes: 
online e offline. Em entrevista a Thiago Carrapatoso, salientou que “O cibridismo 
não são elementos da virtualidade no cotidiano – é também -, mas o que caracteriza 
essencialmente o cibridismo é estar entre redes”, mantendo-se em constante 
conectividade, através, principalmente, dos smartphones - “Usar o celular é uma 
experiência cíbrida. Você está on e offline. [...] O celular nos ciborguizou. [...] porque 
é uma extensão conectada ao seu corpo 24h por dia. Mesmo quando você desliga, ele 
continua conectada. De uma certa maneira, esses indícios de ciborguização já estão 
em nosso cotidiano. [...] ele passou a ser, com as tecnologias de realidade aumentada, 
uma lente de expansão do nosso cotidiano”. (Carrapatoso, 2010, p.9)
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midiática, revelando um cenário propício para propostas pedagógicas 
também cíbridas, envolvendo, simultaneamente, as potencialidades 
tecnológicas e pedagógicas das redes de aprendizagem online e off-line. 
Esse é o grande desafio vivenciados pelas escolas, conforme analisa Martín-
Barbero (1996, p. 19)6, ao afirmar que 

Os meios de comunicação e as tecnologias da informação significam 
para a escola em primeiro lugar isto: um desafio cultural, que torna 
visível a distância cada dia maior entre a cultura ensinada pelos 
professores e aquela outra aprendida pelos alunos. Pois os meios não 
só descentram as formas de transmissão e circulação do saber como 
também constituem um decisivo âmbito de socialização através dos 
mecanismos de identificação/projeção de comportamentos, estilo 
de vida e padrões de gosto. É apenas a partir da compreensão da 
tecnicidade mediática como dimensão estratégica da cultura que a 
escola pode inserir-se nos processos de mudanças que atravessam a 
nossa sociedade (Martín-Barbero, 1996, p. 19).

O que temos observado é uma descentralização dos polos de formação 
e uma tendência cada vez maior de se obter informação através de distin-
tos recursos tecnológicos e midiáticos, o que até pouco tempo era exclusivo 
do espaço escolar. Entretanto, é importante ressaltar que o acesso a essas 
informações não necessariamente implica na construção de conhecimento, 
pois, conforme analisa Hoff (2007),

O fato de os meios de comunicação veicularem um número elevado 
de informações, ampliando as possibilidades de acesso e de propa-
gação da informação, não garante a produção de conhecimento, pois 
[...] a mídia divulga informação e não conhecimento. [...] Ter acesso 
à informação é o primeiro passo para a construção do conhecimento, 

6 “Los medios de comunicación y las tecnologías de información significan para la 
escuela en primer lugar eso: un reto cultural, que hace visible la brecha cada día más 
ancha entre la cultura desde la que enseñan los maestros y aquella otra desde la que 
aprenden los alumnos. Pues los medios no sólo descentran las formas de transmisión 
y circulación del saber sino que constituyen un decisivo ámbito de socialización, de 
dispositivos de identificación/proyección de pautas de comportamiento, estilos de 
vida y patrones de gustos. Es sólo a partir de la asunción de la tecnicidad mediática 
como dimensión estratégica de la cultura que la escuela puede insertarse en los 
procesos de cambio que atraviesa nuestra sociedad.”
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que implica a realização de operações mentais como a comparação, 
a análise, a hierarquização etc., de modo que seja possível estabelecer 
relações entre as muitas informações e chegar a sínteses ou, em outros 
termos, a opiniões, reflexões e tomadas de decisão. O conhecimento 
pressupõe consciência - uso das potencialidades mentais para além da 
memorização e do mero registro de informação. [...] quanto maior o 
conhecimento, maior a capacidade de estabelecer relações e de agir 
de modo a interferir na realidade, [...] no plano psicológico. [...] Se a 
construção de conhecimento implica reflexão e “o espaço privilegiado 
para a reflexão é sempre, e continuará sendo, a escola”, [...] o processo 
ensino/aprendizagem deva buscar [...] a construção de um sujeito hu-
manizado, consciente de si e do mundo que o cerca (Hoff, 2007, p. 29).

Nesse cenário surge a necessidade das escolas se apropriarem de tec-
nologias e conteúdos midiáticos como suportes pedagógicos para uma 
mediação mais efetiva e alinhada com o contexto sociocultural que os edu-
candos estão inseridos. Desse modo, a escola pode mediar o processo de 
conversão dessas informações em conhecimento, promovendo o desenvol-
vimento de habilidades e competências que contribuam para o educando 
pensar e interpretar o mundo. Referimo-nos ao potencial da experiên-
cia com distintas linguagens para o processo de significação, formação e 
transformação dos educandos.

Considerando esse papel que os meios de comunicação desempenham 
na sociedade, os espaços escolares precisam ampliar o olhar sobre a co-
municação midiática para além do propósito mercadológico que possuem, 
contemplando suas possibilidades pedagógicas 

No sentido de assegurar uma relação emancipatória com as mídias, 
que precisa ser estudada, praticada e aperfeiçoada, [...] estamos nos 
referindo [...] a possibilidade de educar para/sobre as mídias, com as 
mídias e através das mídias, a partir de uma abordagem crítica, instru-
mental e expressivo-produtiva. [...] Esta perspectiva de mídia-educação 
implica a adoção de uma postura “crítica e criadora” de capacidades 
comunicativas, expressivas e relacionais para avaliar ética e estetica-
mente o que esta sendo oferecido pelas mídias, para interagir significa-
tivamente com suas produções, para produzir mídias e também para 
educar para a cidadania (Fantin, 2008, p. 5).
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Assim, nos espaços escolares é preciso que se reflita para que servem as 
mídias no processo educativo, repensando a educação a partir dos próprios 
educandos, propondo novos processos educativos, voltando-se para o pro-
cesso comunicativo e não apenas para a análise dos meios em si (Soares, 
2014). Sob essa perspectiva, a inserção das mídias na educação deve ser 
apoiada em propostas pedagógicas que contribuam para a construção co-
letiva e colaborativa de conhecimentos voltados para a análise crítica da 
mídia. 

Conforme afirma Citelli (2000), trata-se de um movimento de ressigni-
ficação da escola que deve ser pautado no “diálogo com os ‘concorrentes’ 
mediáticos e as novas tecnologias” (p. 23), tendo dois obstáculos a serem 
superados: um núcleo conceitual e outro operacional. De acordo com o 
autor, o núcleo conceitual está associado ao fato de que as novas lingua-
gens e recursos tecnológicos ainda não são muito conhecidos em seus siste-
mas e processos, resultando no desconforto e insegurança experimentado 
pela escola ao utilizá-los - mesmo considerando o significativo impacto 
social e influências exercida entre alunos e professores; o núcleo operacio-
nal tem como barreira a própria formação dos professores, fazendo com 
que grande parte das novas linguagens não sejam conhecidas ou possuam 
complicadores operacionais para ativá-las. 

Essa superação proposta por Citelli (2000) exige atenção para a re-
lação dialógica entre os códigos e sistemas que estruturam as formas de 
“aprender a aprender, de transitar a informação, de estimular o conheci-
mento”  (p. 32) em sintonia com metodologias de ensino mais apropriadas 
ao mundo contemporâneo - isto é, metodologias que reconheçam a con-
corrência entre os espaços escolares e o imenso sistema de comunicação 
que envolve os educandos como uma espécie de escolas paralelas. Também 
demanda a inserção do professor como facilitador/mediador de um pro-
cesso que coloque “em movimento uma educação crítica e comprometida 
com os interesses da cidadania” (p. 36).

Trata-se de uma proposta pedagógica que contribui para o educando 
desenvolver uma leitura mais reflexiva e crítica dos conteúdos midiáticos 
que participam do seu cotidiano, seja no contato direto com as mídias ou 
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de forma midiatizada7 - através das discussões que permeiam os processos de 
interações interpessoais no ambiente escolar, familiar e em outros espaços 
sociais. É também nesse contexto midiatizado que a publicidade interpela 
o sujeito para que se reconheça na sua estrutura narrativa, a partir da 
identificação dos valores e padrões de comportamentos propostos, associa-
dos a uma promessa utópica de bem-estar, novidade, prazer, prestígio, etc., 
cumprindo, assim, seu papel mercadológico. Através dessa linguagem per-
meada pela fantasia e sonho a narrativa publicitária dialoga com distintas 
subjetividades e modos de ser, propondo estilos de vida e participando dos 
processos de produção de si, mediando a demanda social contemporânea 
de ser visto pelo outro. 

A presença contínua da publicidade e demais meios de comunicação 
de massa na sociedade contemporânea, influenciando modos de ser, agir e 
pensar do sujeito educando, tem despertado a preocupação de educadores 
e pesquisadores em desenvolverem mecanismos de intervenção pedagógica 
mais eficientes para uma recepção cada vez mais crítica da comunicação 
midiática como parte do processo de formação educacional. Vale salientar 
que a proposta de inserção do texto publicitário nesse processo implica no 
reconhecimento do papel do educador na formação dos educandos e do 
caráter ativo, reflexivo e crítico desses sujeitos no âmbito das interações 
cotidianas, incluindo as interações com a mídia. 

Consequentemente, implica em considerar as agências dos educandos 
e a linguagem midiática como suporte pedagógico possível de ser apli-
cado também para mediação das relações nas dimensões do consumo, 
contribuindo para tornar crianças e pré-adolescentes sujeitos mais ativos, 
reflexivos e críticos no âmbito das interações com a mídia e com o consu-
mo. Analisando essa inserção da mídia nos espaços escolares, Hoff (2007) 
argumenta que

Atualmente, escola e mídia são experiências de todos, pois toda a 
população -ou grande parte dela- passa pela escola e é submetida 

7 O conceito de midiatização é aqui utilizado sob a perspectiva de Braga (2012), 
associado aos processos midiáticos que ocorrem no momento em que se recebe ou 
produz informação midiática mesmo sem a presença física da mídia/tecnologia, 
demarcando a onipresença da mídia na vida cotidiana.
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à difusão da mídia. Nesse contexto, trazer para a sala de aula, 
como objeto de estudo e reflexão, um tipo de texto que já se en-
contra inserido na vida dos educandos significa atuar no sentido 
de uma educação para a mídia, ou seja, da escolarização de um 
saber ainda não institucionalizado (Hoff, 2007, p. 32).

Referimo-nos aqui ao reconhecimento da relevância e participação da 
mídia na vida dos educandos, com discursos que podem interferir em seus 
modos de pensar e agir, seja sob a forma de apropriação ou negação dos 
conteúdos simbólicos/ideológicos propostos em suas mensagens.  Sob essa 
perspectiva a mídia desempenha um papel crucial na formação desses su-
jeitos, fato que merece (ou melhor, exige) acompanhamento pedagógico 
para uma recepção mais crítica dessas mensagens.

Insistimos em ressaltar que ao propor esse acompanhamento pedagó-
gico não estamos considerando esses sujeitos como passivos nos processos 
de recepção e sim que é possível contribuir para torná-los ainda mais ati-
vos, seletivos e críticos. Pois, como salienta Orofino (2014), “a recepção 
da criança é seletiva. [...] O que significa que ela não ‘absorve’ de modo 
passivo a tudo o que está diante dela. Há mecanismos de fuga na própria 
atenção e imaginação infantil” (p. 81). Estamos, portanto, reconhecendo 
a agência desses sujeitos, os lugares de negociação de sentidos (mediações) 
e o modo como são protagonizados nas interações com a mídia, com seus 
pares e os adultos, isto é, nas relações intra e intergeracionais (Corsaro, 
2011; Martín-Barbero, 2008; Orofino, 2014; Qvortrup, 2010). 

Trata-se de uma proposta pedagógica apoiada no entendimento da es-
cola como espaço para o estudo, ensino, aprendizagem dos meios de co-
municação, uma concepção pautada no conceito de mídia-educação como 
“disciplina autônoma no âmbito da teoria e prática pedagógica”, o qual foi 
definido, em 1973, pelo Conselho Internacional do Cinema e da Televisão 
(CICT) - organização associada à Unesco; e, em 1979, ampliado em dois 
sentidos: “na extensão da mídia-educação aos aspectos históricos, valora-
tivos e do uso criativo, considerando as mídias como produtos e processos 
culturais e sociais; e na ampliação da disciplina escolar Mídia-Educação 
para outras faixas etárias, envolvendo crianças, jovens e adultos em geral.” 
(Fantin, 2011, p. 33).
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Vale ressaltar que não se trata de uma proposta de educar para as mídias 
e sim de educar sobre as mídias, com as mídias e através das mídias, superan-
do “a contraposição entre uma concepção mais instrumental (educar com 
as mídias) e outra mais conteudística (educar sobre as mídias), que, promo-
vendo um uso crítico sobre as mensagens, favorece habilidades próprias de 
um indivíduo autônomo” (Fantin, 2011, p. 33). Envolve a adoção de uma 
perspectiva “ecológica e integrada de mídia-educação” implicada no uso 
de todos os meios e tecnologias disponíveis para proporcionar uma “edu-
cação crítica e criadora usando todos os meios e tecnologias disponíveis” 
(Fantin 2011, p. 156). 

Para Fantin (2011, p. 30), a concepção de mídia-educação envolve 
uma estrutura constituída por quatro “C” que devem fazer parte da edu-
cação de crianças e jovens, bem como da formação de professores: “cul-
tura (ampliação e possibilidades de diversos repertórios culturais), crítica 
(capacidade de análise, reflexão e avaliação), criação (capacidade criativa 
de expressão, de comunicação e de construção de conhecimentos) e ci-
dadania.” Nesse sentido, se apresenta como uma proposta de letramento 
midiático voltada para a capacitação da leitura e escrita crítica, utilizan-
do os conteúdos e linguagens das mídias como suporte pedagógico para 
abordagens de “temas como igualdade, direitos humanos, participação e 
cidadania” (Fantin, 2011, p. 33). 

É sob essa perspectiva da mídia-educação que compreendemos a publi-
cidade como suporte pedagógico para mediação das construções de senti-
do nas distintas esferas sociais, inclusive nas dimensões do consumo, tendo 
o professor como mediador das suas mensagens, atuando para formação 
continuada dirigida para um aprendizado que os auxilie no desenvolvi-
mento de senso crítico diante das mensagens publicitárias. Referimo-nos 
a uma mediação que poderá contribuir tanto para torná-los mais ativos, 
seletivos e reflexivos nos processos de decisão de compra, quanto para tor-
ná-los mais exigentes com relação à responsabilidade social das empre-
sas fabricantes de produtos/serviços anunciados. Conforme afirma Hoff 
(2007), 

A utilização do texto publicitário como suporte pedagógico estabele-
ceria uma ponte entre o saber formal e a experiência vivida: material 
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de fácil acesso para professores e educandos e que tem a vantagem de 
estar ao alcance de todos. [...] O texto publicitário, enquanto material 
didático, abre perspectivas para a sistematização de procedimentos de 
análise em diferentes disciplinas, de modo que o educando possa dis-
tanciar-se da recepção descompromissada e arregimentar elementos 
para uma leitura crítica.[...] Duas características do texto publicitário 
sugerem sua utilização como suporte pedagógico: em primeiro lugar, 
o caráter de crônica social; e, em segundo, a sintonia com a visão de 
mundo dos mais diversos grupos da sociedade.[...] o texto publicitário 
encontra-se disponível para emergir nas salas de aula e, como material 
pedagógico, possibilitar que o educando, partindo de sua experiência 
de vida, desenvolva competência de leitura do mundo para falar a sua 
palavra e fazer a sua ação (Hoff, 2007, pp.  32-33).

Ao desenvolverem essa competência de leitura do mundo o educando se 
tornará mais ativo, seletivo e crítico nos processos de recepção midiática 
e nas relações que estabelece nas dimensões do consumo. Consequente-
mente, poderá se tornar um cidadãos mais consciente dos seus direitos 
e deveres, ampliando a compreensão sobre o que suas ações individuais 
representam para si e para o coletivo dentro da realidade que o cerca; e, 
consequentemente, se transformar em multiplicador desse saber junto à 
comunidade em que vive. 

Na discussão a seguir buscaremos evidenciar características desse ce-
nário contemporâneo que contribuem refletirmos sobre os aspectos im-
plicados na importância da inserção da publicidade nos espaços escolares 
como suporte pedagógico, com o intuito de promover leituras de mundo 
cada vez mais críticas por parte desses sujeitos. Nesse sentido, abordare-
mos, panoramicamente, como a agência de crianças e pré-adolescentes 
nos processos de recepção midiática tem sido abordada nos estudos sobre 
a cultura de consumo infanto-juvenil - salientando algumas das distintas 
perspectivas sobre a autonomia, protagonismo e capacidade crítica desses 
sujeitos nos processos de recepção e nas práticas de consumo, e o modo 
como a presença da narrativa publicitária nesse hibridismo cultural ca-
racterístico da sociedade contemporânea tem se revelado também no uni-
verso infanto-juvenil, através da apropriação cada vez maior da cultura 
digital e da cultura da mídia por esses sujeitos.
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Com esse propósito também apresentaremos alguns dos resultados das 
pesquisas Tic Kids Online Brasil 2016 e Panorama Mobile Time / Opinion Box 
- Crianças e Smartphones no Brasil/novembro 2017, bem como dados da pes-
quisa que realizamos com 18 pré-adolescentes, soteropolitanos, de ambos 
os sexos e distintos estratos sociais, na faixa etária de 8 a 13 anos, na qual 
buscamos investigar o lugar ocupado pelas tecnologias e comunicação mi-
diática no cotidiano desses sujeitos, através dos usos, apropriações e hábitos 
de consumo. 

O smartphone, a publicidade e a cultura de consumo infanto-
juvenil, que relação é essa? 

As crianças e pré-adolescentes são sujeitos consumidores de diversas 
categorias de produtos, incluindo os distintos aparatos tecnológicos que 
passaram a integrar o cotidiano da sociedade contemporânea - demons-
trando, muitas vezes, mais habilidades e competências que os adultos na 
utilização dos mesmos. Os dispositivos móveis (DM), em especial o smar-
tphone, merecem destaque nesse contexto porque têm participado cada 
vez mais precocemente do cotidiano desses sujeitos.

A pesquisa Tic Kids Online Brasil 20168  corrobora com essa perspectiva 
ao revelar que a maioria dos entrevistados teve o seu primeiro smartphone 
aos seis anos e apontar esse dispositivo como o mais utilizado para acessar 
a internet, independente da classe econômica tendo em vista índices de 
utilização próximos entre as classes DE (89%) e C (91%) e AB (92%). A 
pesquisa que realizamos com 18 pré-adolescentes, na faixa etária de 8 a 
13 anos, apresentou realidade similar, ao revelar que a maioria dos entre-
vistados (27,8%) ganhou o primeiro smartphone aos 8 anos de idade e os 
demais com 6 anos (5,6%), 7 anos (5,6%), 10 anos (22,2%) e 11 anos (5,6%) 
- vale ressaltar que 27% entrevistados informaram ainda não possuir seu 
próprio smartphone, mas que usam o dispositivo dos pais. 

Outro dado da nossa pesquisa que contribui para ressaltar o uso preco-
ce do dispositivo foi o fato de 61,1% dos pré-adolescentes informarem que 
já pediram aos pais o dispositivo como presente de Aniversário e de Natal. 

8 Indicadores baseados na pesquisa realizada com 100 pré-adolescentes na faixa etária 
de 9 a 17 anos. Recuperado de: http://cetic.br/pesquisa/kids-online/indicadores.
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Um resultado similar foi apresentado na pesquisa Panorama Mobile Time/ 
Opinion Box - Crianças e Smartphones no Brasil/novembro 20179  ao indicar que 
mais de 72% dos entrevistados na faixa etária de 4 anos a 12 anos e 28% 
com idade até 3 anos já pediram um smartphone de presente no Natal10. A 
pesquisa também revelou que 50% dessas crianças não possuíam o próprio 
smartphone, mas utilizavam o dispositivo dos pais, e que 60% das crianças 
de 4 a 6 anos já possuíam o seu próprio dispositivo11.

Esses dados contribuem para evidenciar o papel que smartphone tem 
ocupado desde muito cedo no imaginário e cotidiano desses sujeitos. Para 
Torres (2018), essa realidade assusta/preocupa, pois envolve o uso desse 
dispositivo por crianças que ainda nem aprenderam a falar e por outras 
que ainda não estão totalmente alfabetizada e já possuem o próprio smar-
tphone. Mas, é um dado que não surpreende, tendo em vista que esse uso 
muitas vezes é estimulado pelos pais como forma de entreter/distrair os 
filhos - o dispositivo tem sido utilizado como um “brinquedo” ou uma es-
pécie de “babá digital”, em analogia ao termo “babá eletrônica” atribuído 
a televisão entre os anos 80 e 90.

O que também preocupa é a possibilidade da interação dessas crianças 
com esse dispositivo sem o acompanhamento contínuo dos pais/respon-
sáveis, deixando-as expostas à alguns dos conteúdos na web que não são 
dirigidos para essa faixa etária, mas que podem ser acessados de forma 
não intencional durante o uso do aparelho. Contudo, não podemos gene-
ralizar a ausência desse acompanhamento dos pais com relação ao uso do 
smartphone, pois alguns estudos têm revelado que o controle ocorre, mesmo 
que, em alguns casos, ainda de forma incipiente. 

A pesquisa Panorama Mobile Time / Opinion Box - Crianças e Smartphones 
no Brasil/novembro 2017, por exemplo, indicou que a maioria dos pais entre-

9 Pesquisa disponível: http://panoramamobiletime.com.br/criancas-e-smartphones-
no-brasil-novembro-de-2017

10 72% dos entrevistados com idade de 4 a 6 anos; 82% de 7 a 9 anos; 92% de 10 a 12 
anos.

11 A pesquisa foi realizada com 545 adultos brasileiros que possuem smartphone e têm 
filhos de 0 a 12 anos de idade e pode ser consultada neste endereço eletrônico: http://
panoramamobiletime.com.br/criancas-e-smartphones-no-brasil-novembro-de-2017
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vistados controlam o uso do smartphone pelos filhos (65%), sendo que alguns 
sempre fazem esse controle (32%) e outros controlam na maioria das vezes 
(33%). Mas, uma grande parcela dos pais informou que esse monitoramen-
to não ocorre por meio de ferramentas para monitoramento do tipo de 
conteúdo que pode ser visualizado pelos filhos (81%) e sim com relação ao 
tempo de utilização do dispositivo - sendo que alguns pais exercem maior 
supervisão, estabelecendo 30 minutos/dia (25%) e 1 hora/dia (31%) para 
esse uso e outros são mais flexíveis determinando períodos de 2 horas/dia 
(20%) e mais de 2 horas/dia (5%). 

A pesquisa que realizamos não apresentou um índice muito signifi-
cativo com relação a esse controle do período de utilização, pois apenas 
16,7% dos pré-adolescentes afirmaram que os pais controlam o tempo de 
uso do aparelho, enquanto 44,4% afirmaram que esse monitoramento só 
ocorre as vezes. A maioria dos pré-adolescentes informou que pode usar o 
dispositivo por mais de 2 horas/dia (27,8%) e os demais informaram que 
só podem por períodos menores - 30 minutos/dia (5,6%), 1hora/dia (11,1%) 
e 2 horas/dia (11,1%).

Ainda a respeito desse controle do uso smartphone, mas com relação ao 
que é acessado, a nossa pesquisa revelou que é permitida a utilização do 
dispositivo sem a companhia dos pais para usar o WhatsApp (66,7%), assis-
tir à vídeos, filmes, séries (55,6%), interações nas redes sociais (50%), fazer 
download de filmes e músicas (16,7%), comprar jogos e aplicativos (16,7%) e 
outros produtos através de aplicativos (16,7%). 

O conjunto desses dados apresentados até aqui contribui para eviden-
ciar como o smartphone tem participado cada vez mais do cotidiano de 
crianças e pré-adolescentes, seja como objeto de desejo, como produto con-
sumido/adquirido e/ou como mediador de distintas relações, incluindo as 
relações nas dimensões do consumo - uma vez que, estando cada vez mais 
conectados, ficam mais expostos aos conteúdos mercadológicos no univer-
so digital. Entretanto, nos estudos sobre a cultura de consumo infanto-ju-
venil as perspectivas sobre essa exposição de crianças e pré-adolescentes à 
mídia nem sempre consideram o protagonismo infanto-juvenil - isto é, a 
agência desses sujeitos marcada por uma postura ativa e crítica nos proces-
sos de recepção.
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Alguns autores, como Castilhos (2007), Craveiro (2016), Fermiano 
(2009), Linn (2006), McNeal (1999), Postman (1999), Sampaio (2009), 
Schor (2004), Steinberger e Kincheloe (2001), Veloso et al (2010), entre 
outros, definem como passiva a recepção das crianças e pré-adolescentes à 
comunicação midiática, considerando-os manipuláveis pela mídia e des-
considerando suas agências. Schor (2004, p.32), por exemplo, argumenta 
que a cultura de consumo infanto-juvenil é reflexo da excessiva exposição 
a “manipulação” da linguagem publicitária produzida pelo el monstruo del 
marketing. 

Esta comercialización de la infancia se produce por uma serie de facto-
res, y se adscrible en unas tendencias sociales más generales. Pero por 
debajo de todas ellas aparece el monstruo del marketing, que se carac-
teriza por su alcance cada vez mayor, su efectividad y su audácia. Una 
pista para conocer la mentalidad del marketing es analizar el lenguaje 
publicitário” (Schor, 2004, p. 32).

Fermiano (2009) os considera vulneráveis à comunicação mercadoló-
gica afirmando que “não possuem estratégias de resistência às solicitações 
tão intensas como as do marketing” (p. 11); e Linn (2006) argumenta que 
“as crianças não têm capacidade cognitiva de mediar suas relações emocio-
nais, pois não apresentam senso crítico desenvolvido, tornando-se passíveis 
de serem manipuladas pelas mensagens que recebem” (p. 78). Craveiro 
(2016), ao analisar a recepção midiática no universo online, apresenta uma 
perspectiva similar à de Linn ao afirmar que a tendência da hibridização 
entre conteúdo comercial e entretenimento promovida pelas marcas torna 
“ainda mais difícil para o público infantil a identificação do caráter per-
suasivo da publicidade e do marketing” (p. 14).

Essas perspectivas parecem ignorar as agências das crianças e pré-ado-
lescentes nos processos de recepção e, consequentemente, a capacidade de 
distinguirem o conteúdo publicitário do entretenimento e demais forma-
tos. Nesse sentido fazemos nossas as palavras de Orofino (2015) ao afirmar 
que esses sujeitos já possuem um repertório sobre textualidades midiáticas 
que lhes permite a distinção entre “formatos, gêneros narrativos e formas 
culturais” (p. 380). 
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Outro ponto relevante a se considerar diante dessas perspectivas de-
terministas é que uma comunicação - qualquer que seja ela, até mesmo 
a publicitária, não responde sozinha pela cultura de consumo e sim em 
conjunto com outros agentes sociais envolvidos na visão de mundo dos 
sujeitos - nas suas percepções, crenças, atitudes e valores (Baccega, 2008; 
2011; 2014; Torres, 2013; 2018). Os processos de recepção são apoiados 
no repertório cultural dos sujeitos, o que implica na liberdade, autonomia 
e agência dos envolvidos, rompendo com a ideia de passividade nas inte-
rações com as narrativas midiáticas e de consumo, sejam essas interações 
diretas ou midiatizadas com seus pares. 

Entretanto, não podemos generalizar esse protagonismo, uma vez que 
todo discurso é produzido a partir das relações de poder a que está asso-
ciado, podendo ser aceito por um determinado grupo e não aceito por 
outro. Assim, o protagonismo infanto-juvenil está diretamente associado 
a subjetividade desses sujeitos, a qual está sempre implicada em uma pos-
tura cognitiva na relação com o mundo, se apropriando e ressignificando 
os conteúdos mobilizados na comunicação. Consequentemente, está asso-
ciado às posições assumidas no interior de um discurso. Referimo-nos a 
aspectos desse protagonismo atrelados ao contexto sociocultural dos dis-
cursos e dos processos de socialização anteriores que contribuíram para a 
constituição dessa subjetividade - uma perspectiva que se aplica aos pro-
cessos de recepção envolvendo os distintos discursos, contextos e espaços 
de interação, inclusive os mediados na [e pelas] redes sociais online.

Ainda com relação aos processos de recepção das narrativas midiáti-
cas e de consumo, é importante considerar que, como ressaltam Fantin e 
Rivoltella (2010), na sociedade contemporânea as lógicas da comunicação 
e do consumo são tecno-lógicas, pois são diretamente influenciadas pelas 
tecnologias. O smartphone está no centro desse processo por ser o dispositivo 
móvel mais usado na sociedade contemporânea e que tem promovido prá-
ticas mais interativas, contribuindo para tornar seus usuários sujeitos cada 
vez mais conectados - e as crianças e pré-adolescentes não estão excluídos 
dessa realidade. A pesquisa que realizamos com os 18 pré-adolescentes de 
8 a 13 anos corrobora nesse sentido, ao indicar o smartphone como o dispo-
sitivo mais utilizado por esses sujeitos para acessar a internet (77,8%), em 
comparação com o tablet (44,4%), notebook (27,8%) e o computador (16,7%).
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No âmbito dessas práticas interativas, o smartphone tem desempenhado 
mais funções que a ligação de voz, possibilitando experiências múltiplas e 
simultâneas - o usuário pode acessar páginas na web e e-mails, escutar mú-
sicas, assistir a vídeos e filme, publicar conteúdos nas redes sociais, jogar 
online e uma infinidade de outras possibilidades que coloca o usuário no 
centro dos processos de comunicação e consumo. Claro, Merconi e Loreto 
(2013) contribuem para essa discussão ao salientarem que “mandar mensa-
gens, tirar fotos, ouvir músicas, jogar, [...] acessar redes sociais” (p. 24) são 
algumas das atividades preferidas desses sujeitos.  

Essa multiplicidade de experiências também foi constatada na nossa 
pesquisa com os pré-adolescentes que informaram usar o smartphone para 
fazer pesquisas escolares (33,3%), pesquisar curiosidades (33,3%); jogar 
online (66,7%); acessar o Facebook (11,1%) e Instagram (27,8%); usar o What-
sApp (61,1%); assistir as programações do Netflix (33,3%); fazer download de 
filmes (11,1%), músicas (33,3%) e aplicativos (38,9%); acessar sites de notí-
cias (11,1%) e programações da TV (5,6%); assistir aos vídeos do YouTube 
(72,2%) - incluindo vídeos de Games Minecraft (33,3%), desenhos e séries 
(27,8%); entre outras atividades que realizam no universo online (11,1%). 
A pesquisa também apontou que esses sujeitos têm o hábito de compartil-
har nas redes sociais fotos (55,6%), vídeos (27,8%), o que comem (5,6%), a 
música que estão ouvindo (16,7%), o que estão assistindo (11,1%), o local 
onde estão (16,7%), como estão se sentido (11,1%), entre outras práticas 
cotidianas que compartilham (50%).

É inegável que o uso do smartphone tem ampliado as relações no univer-
so online e, consequentemente, proporcionado o acesso cada vez maior à 
publicidade. De acordo com a pesquisa realizada pelo Cetic.br (2017), com 
usuários da internet na faixa etária de 11 a 17 anos, esse acesso à publici-
dade tem sido maior nas redes sociais (62%) e em sítios de vídeos (69%). A 
pesquisa também revelou que 48% desses usuários têm o hábito de buscar 
informações sobre marcas ou produtos na rede/internet. 

A pesquisa que realizamos ratifica esses dados com relação ao aces-
so às propagandas no universo online, ao revelar que os produtos que os 
adolescentes pesquisados gostam de comprar anunciam mais na internet 
(77,8%) em comparação com a anúncios na TV (50%), outdoor (5,6%), jor-
nais (5,6%) e outros meios (44,4%). Outro dado relevante foi com relação 
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a exposição à propagandas nas redes sociais, indicando que esses sujeitos 
já seguiram e curtiram propagandas nas redes sociais (44,4%), compartil-
haram (27,8%), deixaram de seguir (22,2%) e bloquearam (22,2%). A pes-
quisa também apontou que 83,3% desses pré-adolescentes já procuraram 
na internet informações sobre uma marca ou produto do seu interesse; e 
que 61,1% desses sujeitos participam de comunidades das marcas que mais 
gosta. 

Esses dados inserem esses sujeitos no centro dos processos de comu-
nicação e contribuem para ratificar a perspectiva de autonomia e pro-
tagonismo dos mesmos nas interações com as narrativas midiáticas e de 
consumo. Nesse sentido, Fantin e Rivoltella (2010) salientam que, 

A centralidade das mídias é substituída pela centralidade dos sujeitos. 
São eles que se tornam protagonistas de um cenário social e cultural 
caracterizado por uma multiplicação de telas disponíveis (às telas da 
televisão se acrescentam as telas do computador, celular, palmtop, play 
station, I-Pod, [originando o fenômeno da segunda tela])  e pela nave-
gação de uma a outra dessas telas que são guiadas pelo interesse pessoal 
e pela necessidade do momento (Fantin e Rivoltella, 2010, p. 91).

Assim, o uso do smartphone tem contribuído para que esses sujeitos se 
tornem cada vez mais globalmente conectados a uma rede de relações e 
informações horizontal, não hierárquica e com poder de integrar distintos 
atores sociais, fomentando diálogos e trocas de experiências e valores so-
cioculturais (Alves; Torres, 2017; Castells, 1999; Claro; Merconi y Loreto, 
2013; Torres; Fraga; Alves; Couto, 2017; Torres, 2018). Considerando essa 
ampla participação desse dispositivo no cotidiano contemporâneo, Santae-
lla (2007) os define como “pequenas criaturas” que estão sempre ao nosso 
lado, nos possibilitando vivenciar “uma virada dramática no nosso senso 
de localização, tempo, valores, ética, etiqueta e cultura” (p. 233).

Para a autora, a relação com o smartphone é tão próxima que esse dispo-
sitivo tem se revelado, cada vez mais, como uma extensão do homem, no 
sentido literal do termo - isto é, como um objeto que passou a fazer parte 
do sujeito. Sob essa ótica, os considera como uma prótese personalizada 
integrada ao sujeito, como máquinas musculares, sensoriais e cognitivas 
que se tornaram essenciais para sua existência social cotidiana, tendo seus 
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atributos funcionais e físicos ajustados em função das necessidades e pre-
ferências de cada usuário.

O smartphone também tem se destacado nesse cenário como pequenos 
computadores de bolsos utilizados (Santaella, 2007) para criação de 
redes de relacionamentos a partir de distintas interfaces - a exemplo do 
WhatsApp, Facebook, Instagram e tantos outros aplicativos de comunicação 
que contribuem para a construção dessa rede, a partir da produção, 
compartilhamento e acesso de informações/conteúdos. A participação das 
crianças e pré-adolescentes nas redes sociais é ressaltada na pesquisa Tic 
Kids Online Brasil 201612  ao indicar que 86% dos entrevistados possuem 
um perfil nas redes sociais, evidenciando o Facebook, WhatsApp e Instagram 
como as redes mais utilizadas, pelos sujeitos de 9 a 14 anos - independente 
da classe social, sendo o Facebook (62,33%) e o WhatsApp (61,33%) as redes 
mais utilizadas em relação ao Instagram (26,67%).

A nossa pesquisa também apontou essas três redes sociais como as que 
a maioria dos 18 pré-adolescentes pesquisados possui perfil (77,8%). En-
tretanto, diferenciando-se do resultado apresentado na pesquisa Tic Kids 
Online Brasil 2016 por indicar o WhatsApp (72,2%) e Instagram (50%) com 
mais utilizadas em relação ao Facebook (38,9%). Consideramos também 
relevante salientar que a maior parte desses sujeitos possui perfil privado 
(38,9%) e os demais perfil parcialmente privado (16,7%), público (16,7%) e 
alguns não souberam informar (5,6%). 

Nessas redes os usuários compartilham seus dados (nome, imagem e 
outras informações sobre si), conteúdos, fotografias e vídeos - autorais ou 
não, criando afinidades e fortalecendo laços sociais [em maior ou menor 
intensidade] a partir desse fluxo de informações, (Castells, 1999; 2003; Re-
cuero, 2009). Esse potencial das redes sociais é analisado por Thompson 
(2011), ao ressaltar que

O Facebook e outras redes de relacionamento social facilitam uma 
forma específica de interação social online, criando uma teia em cons-
tante expansão de relacionamentos sociais caracterizados por graus 

12 A pesquisa foi realizada com 100 sujeitos na faixa etária de 9 a 17 anos e está disponível 
neste endereço eletrônico: http://cetic.br/pesquisa/kids-online/indicadores.
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variáveis de familiaridade e profundidade e pelo intercâmbio de infor-
mação - mensagens, fotos, últimas notícias etc. - que podem estar dis-
poníveis para outras pessoas com vários níveis de restrição (Thompson, 
2011, p. 11).

Nessas redes sociais os usuários possuem amigos virtuais e seguido-
res, além de escolherem quem desejam seguir, o que comentar ou curtir. 
Vale salientar que a ação de comentar e/ou curtir a publicação de outro 
usuário é também uma das formas de interação que se estabelece nas redes 
virtuais, sendo algumas vezes com pessoas que ainda não fazem parte na 
rede de amigos e/ou seguidores - mas, com a frequência dessas ações pode 
ocorrer aproximação entre os usuários. São muitas as possibilidades de in-
terações nas redes virtuais, o que torna a comunicação entre os envolvidos 
mais intensa (Castells, 1999; 2003)

Nesse contexto, quanto mais sociável for o sujeito maior será o uso que 
fará das redes virtuais; e quanto maior for esse uso mais desenvolverá sua 
sociabilização (Castells, 1999; 2005). Analisando essa sociabilidade nas 
redes Castells (2005) salienta que.

A sociedade em rede também se manifesta na transformação da socia-
bilidade. O que nós observamos, não é ao desaparecimento da intera-
cção face a face ou ao acréscimo do isolamento das pessoas em frente 
dos seus computadores. Sabemos, pelos estudos em diferentes socieda-
des, que a maior parte das vezes os utilizadores de Internet são mais 
sociáveis, têm mais amigos e contactos e são social e politicamente mais 
activos do que os não utilizadores. Além disso, quanto mais usam a In-
ternet, mais se envolvem, simultaneamente, em interacções, face a face, 
em todos os domínios das suas vidas. Da mesma maneira, as novas 
formas de comunicação sem fios, desde o telefone móvel aos SMS, o 
WiFi e o WiMax, fazem aumentar substancialmente a sociabilidade, 
particularmente nos grupos mais jovens da população. A sociedade em 
rede é uma sociedade hipersocial, não uma sociedade de isolamento. 
As pessoas, na sua maioria, não disfarçam a sua identidade na Internet, 
excepto alguns adolescentes a fazer experiências de vida. As pessoas in-
tegraram as tecnologias nas suas vidas, ligando a realidade virtual com 
a virtualidade real, vivendo em várias formas tecnológicas de comuni-
cação, articulando-as conforme as suas necesidades (Castells, 2005, p. 23).
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Os usos e apropriações das crianças e pré-adolescentes nas redes sociais, 
através do compartilhamento de imagens e demais conteúdos, são formas 
de expressão de si para outros sujeitos. Essa visibilidade e envolvimento 
fazem das redes sociais um espaço para ver e ser visto; e, consequentemente, 
um lócus profícuo para análise da autonomia, protagonismo e capacidade 
crítica e seletiva desses sujeitos, tanto com relação ao que publicam quanto 
aos processos de recepção das publicações de outros usuários - através do 
compartilhamento de publicações, dos usuários que seguem e comentários 
que que fazem nos perfis desses usuários, selecionando os conteúdos que 
consomem. Assim, exercitam a avaliação e a crítica, curtindo e viralizan-
do (espalhando rapidamente na rede) apenas aquilo que gostam. 

Conforme ressaltado por Shirky (2011), estar nas redes sociais pode 
gerar uma cadeia de ações: as práticas de participação e compartilhamen-
to podem aumentar o desejo de maior conexão, que leva a uma maior 
expressão na rede que, por sua vez, demanda novas conexões e que produz 
um movimento em torno da participação e também do consumo - tanto 
do consumo de conteúdos quanto do consumo sob a perspectiva merca-
dológica, uma vez que nessas redes os usuários possuem cada vez mais 
acesso à informações sobre produtos e serviços que possam despertar seus 
interesses. Mas, refletem criticamente sobre essas informações, buscando 
também opiniões sobre a experiência de seus pares sobre o produto e/ou 
serviço de interesse, tornando-se conhecedores dos produtos e seus usos. 
Salgado (2014) contribui para essa perspectiva ao afirmar que

As crianças, com suas experiências atravessadas pelas tecnologias e 
pelo consumo, têm desenhado imagens bem distintas da infância sau-
dosa de suas professoras: crianças que, com os pés fincados no mundo 
da economia globalizada, das relações sociais cada vez mais competi-
tivas, não mais recorrem a entidades imaginárias para o cumprimento 
do que desejam - elas escolhem, exigem, compram -; crianças ávidas 
por informações e conhecimentos que rompem as fronteiras com o 
mundo adulto; crianças demandantes, que não se resignam facilmente 
diante da impossibilidade de ter (Salgado, 2014, p. 78).

Tal postura insere as crianças e pré-adolescentes como sujeitos autô-
nomos e informados, conhecedores das marcas, dos últimos lançamentos, 
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das últimas invenções e atualizações, dos últimos produtos postos à venda. 
Assim, participam ativamente da cultura de consumo, algumas vezes em 
busca de pertencimento a determinados grupos sociais e outras apenas por 
satisfação pessoal, mas em ambos os casos o consumo se constitui como 
uma maneira de ser e agir no mundo (Salgado, 2014), exercendo a com-
petência cognitiva (individual) e cultural (coletiva) que possuem para essa 
participação nos distintos processos sociais (Orofino, 2015).

Nesse cenário, as apropriações, usos e consumos das tecnologias, das 
mídias, dos produtos e serviços não é algo dado/imposto a esses sujeitos e 
sim resultado de um processo contínuo de ressignificação que ocorre nas 
trocas simbólicas cotidianas.  É nesse contexto de ressignificação que a escola 
pode contribuir com mediações voltadas para ampliar a competência crítica 
desses sujeitos no âmbito dos processos de recepção midiática e das práticas 
de consumo, tendo como suporte pedagógico a narrativa publicitária.

Considerações Finais 

A sociedade contemporânea é estruturada por nós culturais que se en-
trecruzam constituindo a teia simbólica estruturante das dinâmicas sociais 
- entre as quais se insere a cultura de consumo infanto-juvenil. As tecno-
logias e as mídias são alguns desses nós engendrantes e engendrados por 
essa cultura, como linguagens que participam do cotidianamente do modo 
como o sujeito percebe a si, ao outro e o contexto social que está inserido. E, 
como toda linguagem, as mídias e as tecnologias se constituem como “como 
lugar de interação, de constituição das identidades, de representação de pa-
péis, de negociação de sentidos” (Koch, 1992, p. 110), proporcionando aos 
sujeitos experimentarem percepções sensoriais que estimulam a construção 
de significados, aprendizagens e distintas narrativas. 

É no âmbito dessa interconexão simbólica que a escola, enquanto um 
dos agentes de socialização, pode participar da mediação dos processos 
de recepção e práticas de consumo, reconhecendo suas autonomias e pro-
tagonismos como aspectos preponderantes no âmbito desses processos e 
o conjunto de agentes envoltos na visão de mundo desses sujeitos - isto 
é, nas suas percepções, crenças, atitudes e valores. Trata-se, portanto, de 
uma participação sem negligenciar o caráter ativo e crítico das crianças e 
pré-adolescentes.
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Nesse sentido, retomamos o pensamento de Fantin e Rivoltella (2010), 
apresentado neste capítulo, de que as lógicas da comunicação e do consu-
mo são tecno-lógicas, tendo em vista que são influenciadas diretamente pelas 
tecnologias, mas ampliamos essa perspectiva incluindo os processos de en-
sino-aprendizagem como processos também tecno-lógicos. Mas, não no sen-
tido de uma presença instrumental obrigatória das tecnologias nos espaços 
escolares - até porque as tecnologias por si só (no sentido instrumental do 
seu uso) não são suficientes nos processos de ensino e aprendizagem, sendo 
preciso habilidades e competências didáticas para explorá-las nas suas dis-
tintas possibilidade pedagógicas. 

Estamos, portanto, nos referindo a importância de considerar as apro-
priações e usos das tecnologias dentro e fora do espaço escolar, para se 
pensar propostas pedagógicas que dialoguem com o contexto sociocultural 
que o educando está inserido e com suas práticas e vivências cotidianas 
mediadas pelas tecnologias, a exemplo das que ocorrem através do uso do 
smartphone. O que estamos propondo são metodologias de ensino e aprendi-
zagem que contribuam para proporcionar/ampliar uma postura cada vez 
mais crítica, criativa, expressiva e relacional no âmbito dos processos de 
recepção midiática e práticas de consumo. 

Assim, reconhecendo esse lugar ocupado pelas mídias e tecnologias 
também no cotidiano de crianças e pré-adolescentes, exaltamos a impor-
tância da inserção dos meios de comunicação nos espaços escolares como 
agente social que pode disputar, em condição de igualdade, com a escola 
e a família a construção de sentidos sociais. Trata-se de uma proposta 
que rompe como a ideologia ainda dominante de que essa construção/
formação é um papel reservado apenas a esses dois agentes socializadores 
e propõe o diálogo entre a família, a escola e os meios de comunicação.

Referimo-nos à intervenções pedagógicas com experiências de 
interação, diálogos e autoria que a mídia-educação proporciona para essa 
construção de sentidos sociais, assegurando uma relação emancipatória 
dos educandos com as mídias, a partir de uma práxis pedagógica pautada 
em um processo de ensino e aprendizagem sobre as mídias, com as mídias 
e através das mídias; e, portanto, como uma abordagem que não deve 
ser apenas instrumental e sim também crítica, expressiva e produtiva 
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(Buckingham, 2007; Citelli, 2000; 2002; Fantin, 2008; 2011; Fantin; 
Rivoltella, 2010; Orofino, 2014; 2015; Rivoltella, 2002; 2005).

Conclusão

Nesse contexto, a publicidade, como uma narrativa que reflete e refra-
ta a realidade social, se constitui como uma espécie de crônica social (Hoff, 
2007) e pode contribuir para mediações que mobilizem as visões de mundo 
dos educandos nos processos de construção e ressignificação de sentido que 
ocorrem no âmbito das interações cotidianas, inclusive nas interações com 
as mídias e nos processos envolvendo o consumo. Dito isso, consideramos a 
narrativa publicitária como um lócus privilegiado para uma práxis pedagó-
gica comprometida em explorar a construção e ressignificação de sentidos, 
a partir de uma interconexão entre as esferas da comunicação e educação.  

 Acrescentamos que essa mediação, tendo como suporte a publicidade, 
deve ser voltada para o modo como os educandos se apropriam da narrati-
va publicitária e os usos que fazem dela, tendo como referência os contextos 
sociais e características da vida cotidiana desses sujeitos. Esse processo de 
ensino e aprendizagem deve buscar contribuir para a construção de uma 
consciência de si e do universo sociocultural que que esses sujeitos estão 
inseridos. Por fim, ratificamos que a publicidade é apenas uma entre a 
diversidade de narrativas contemporâneas que podem ser aplicadas como 
suporte pedagógico nos espaços escolares para a formação do educando, 
contribuindo para a ampliação da capacidade cognitiva e crítica desse su-
jeito, tendo como referência os contextos sociais e características da sua 
vida cotidiana.
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