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RESUMO 

 A ideia central dessa pesquisa é apresentar como as relações 

socioculturais contemporâneas foram afetadas pelo advento das novas 

tecnologias. Esse novo formato de se comunicar, pensar e “existir” propõe para a 

sociedade diferentes formas de se relacionar com tudo aquilo que é preciso para 

se manter inserido contextualmente dentro de uma sociedade, e a criança 

encontra-se circunda a esse processo.  

1. INTRODUÇÃO 

 Nas últimas décadas, várias mudanças foram inseridas na sociedade. O 

avanço dos meios de comunicação trouxeram novas formas de pensar, agir e 

sentir, as tecnologias como a internet, televisão, tabletes e telefones celulares 

invadiram o cotidiano das pessoas fazendo com que elas encontrem uma forma 

de se adaptar a esse novo contexto social, político e econômico. A globalização 

trouxe esse desafio a sociedade, entender e participar desse novo contexto onde 

requer do ser humano uma adaptação a esse novo estilo de vida. Não obstante a 

isso, temos que olhar para as gerações futuras, ou seja, as crianças que já 

nascem dentro desse contexto tecnológico, pois a partir de uma abordagem 

Vigotskiana, a interação social é de fundamental importância para o 

desenvolvimento da criança.  

2. OBJETIVO GERAL  

Refletir sobre a influência do Netflix e Youtube na construção da identidade 

cultural infantil, deixando com que a criança se afaste de atividades que a princípio 

poderiam ser consideradas corriqueiras, entretanto contribuem de forma 

significativa para o seu desenvolvimento psicomotor. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Refletir sobre os impactos dos novos meios de comunicação na construção 

da Identidade cultural infantil; Observar variedades de programação e propor uma 

reflexão sobre o conteúdo ideológico das programações; Associar a programação 



infantil com a legislação vigente.  

3. METODOLOGIA 

A abordagem que será utilizada para o desenvolvimento desse trabalho é a 

pesquisa bibliográfica. Autores como Mauro Wolf, Pierre Lévy, André Lemos e 

Castells, me proporcionarão embasamento teórico para entender o processo 

comunicacional, bem como o advento das novas tecnologias dentro de um 

contexto social, e autores como Vygosty e Piaget me apoiarão com embasamento 

necessário para entender a fase de desenvolvimento infantil. 

4. DESENVOLVIMENTO   

Alguns fatores, como a violência, a queda do poder aquisitivo, e situações 

familiares como: descasamentos, novos irmãos, junção de familiar (novos 

casamentos) contribuem para uma maior permanência das crianças em casa, o 

que potencializa o uso das novas tecnologias.  

Estudar a interação social e o papel da mídia nesse processo de 

socialização do indivíduo é algo que apresenta muitas controvérsias, mas o 

interessante é que, por não ser esse um objeto de estudo acabado, finito de 

possibilidades, é possível abordá-lo de várias perspectivas metodológicas.  

Pensando nas novas formas de comunicação, bem como nas novas 

tecnologias de comunicação e sua interferência na construção da identidade 

cultural infantil, podemos pensar que quando Vigotsky (1994) diz que a formação 

do indivíduo se dá em uma relação dialética entre o sujeito e a sociedade ao seu 

redor e complementa seu raciocínio afirmando que toda relação do indivíduo com 

o mundo é feita por meio de instrumentos técnicos, automaticamente podemos 

pensar nos nativos digitais.  

5. RESULTADOS PRELIMINARES  

Diante do nosso atual processo de comunicação, não é possível dissociar 

os elementos produzidos no ciberespaço da criança, pois os conteúdos 



cibernéticos das mais variadas formas estão disponíveis para serem acessados, e 

as crianças são convidadas a participar desse contexto comunicacional, entretanto 

tais conteúdos podem de alguma forma interferir na construção de sua identidade 

cultural, por mais engendrada que ela esteja na era digital. Alguns dados nos 

chamam atenção quando pensamos em acessos a conteúdos digitais. Segundo o 

CETIC 81% das crianças e adolescentes brasileiros tem acesso a internet. O uso 

itensivo teve um crescimento de 18 pontos percentuais, comparado ao ano de 

2013, constada a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2014 realizada pelo Comitê 

Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). Outro fato interessante em relação a terceira 

edição da pesquisa é a mobilidade, pois 82% das crianças relatam acessar a 

internet via celular. Em 2013 a contagem era de 53%. O contato através de tablet 

segue em expansão com 2% registrados em 2012, e em 2013 aumentou para 

16% já em 2014 chegou a 32%.   
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