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Instagram como espaço de acolhimento  

na experiência de uma adolescente de 15 anos1  
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RESUMO: Apresentamos um uso do Instagram como espaço de acolhimento psicológico 
anônimo na experiência de uma adolescente de 15 anos. O objetivo é discutir sobre esse uso 
enquanto uma prática comunicacional que revela dimensões simbólicas para além daquelas 
mais comumente atribuídas ao Instagram. O diálogo teórico acontece com Martín-Barbero e 
Michel de Certeau e a metodologia foi orientada pela etnografia e pela entrevista individual 
em profundidade. Os resultados revelam que o ambiente digital no cotidiano dos jovens pode 
ser um espaço de respeito, empatia e acolhimento.  
 

INTRODUÇÃO  

Este texto apresenta um recorte de uma pesquisa empírica em andamento, que investiga os 

usos sociais do Instagram e do YouTube feitos por um grupo de doze adolescentes goianos, na 

faixa etária de 15 a 17 anos. Aqui, o recorte diz respeito a uma experiência singular de uma 

das jovens do grupo, com 15 anos de idade, que realiza um uso diverso na plataforma 

Instagram, relacionado ao acolhimento psicológico em um perfil anônimo. Ela criou o perfil e 

o administra recebendo relatos de pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento, 

os quais são respondidos por ela com mensagens de afeto e compreensão.  

O objetivo aqui é discutir sobre esse uso enquanto uma prática comunicacional que 

ressignifica a atuação na plataforma, que é, dentre outras, dar visibilidade aos autores dos 

perfis. Nossa hipótese sustenta que um olhar mais próximo de quem usa a internet pode 

revelar dimensões simbólicas que ultrapassam “funções” mais comumente atribuídas ao 

Instagram, como a autoexibição. A relevância do trabalho está justamente no exercício de 

questionar o estigma associado ao uso do Instagram por adolescentes e reforçar a ideia de que 
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a internet é um espaço cultural muito amplo, cujas experiências comunicacionais falam sobre 

os modos particulares de produzir sentido no tempo presente por meio do engajamento 

cotidiano nos circuitos digitais.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A discussão teórica é fundamentada nos Estudos Culturais, especialmente em Jesus Martín-

Barbero (1997), sublinhando a perspectiva dos usos sociais dos meios de comunicação. A 

pesquisadora Liliane Brignol (2010, p. 54) afirma que os usos sociais são um “conjunto de 

entornos que interage na construção dos significados atribuídos aos meios de comunicação e 

no modo como sujeito e tecnologia se relacionam”. Tratam-se dos modos pelos quais as 

pessoas se apropriam dos meios e da tecnologia e criam modos específicos de incorporá-los 

ao dia a dia. Estudar os usos sociais implica, então, não só questionar o que as pessoas fazem 

com os meios de comunicação, mas também como essa ação de apropriação tecnológica 

medeia a constituição de relações sociais (BRIGNOL, 2010). Essa via de mão dupla foi 

construída na trajetória de desenvolvimento da teoria barberiana, a qual desloca o centro 

epistemológico dos estudos em Comunicação na virada etnográfica, destacando os elementos 

simbólicos da vida cotidiana no processo de construção de sentido. 

Partimos da premissa de que para entender as dinâmicas comunicacionais de uma sociedade e 

os modos pelos quais a mídia e as tecnologias ganham sentido, é preciso investigar a tessitura 

das redes de comunicação cotidianas. Assim, os usos sociais nos auxiliam a pensar os modos 

de enfrentamento, de harmonização, de significação e ressignificação na tensão entre sujeitos 

e meios de comunicação na esfera do cotidiano. A partir dos usos, abrimos os horizontes da 

pesquisa para o verdadeiro lugar onde o sentido é concretizado (HALL, 2009) porque eles 

dizem de uma relação prática entre a produção e o consumo, que acontece na arena da cultura, 

espaço em que “os textos em circulação adquirem valor social ou efetividade política” 

(ESCOSTEGUY, 2007, p. 125). 

Michel de Certeau (1998) também embasa o debate com as contribuições sobre as artes de 

fazer do cotidiano como táticas criativas de apropriação e atribuição de sentido ao mundo. Por 

vezes inventivas, essas artes do fazer cotidiano afastam a noção de passividade do sujeito 

consumidor de conteúdos e associam a ele destrezas para relacionar-se com os meios. No 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

1069 

âmbito das táticas, isto é, das ações performadas a partir de um senso prático de oportunidade, 

os usos sociais manifestam dinâmicas criativas que fabricam diferentes maneiras de 

incorporar as tecnologias de comunicação, por exemplo, no cotidiano.  

 

METODOLOGIA 

A pesquisa tem caráter qualitativo e foi realizada com abordagem etnográfica durante um 

semestre letivo em um colégio estadual de ensino em tempo integral, em Aparecida de 

Goiânia, Goiás. Tivemos encontros semanais com o grupo de doze adolescentes, durante os 

quais conjugamos técnicas de observação participante (FLICK, 2009), discussão em grupo 

(GASKELL, 2002) e entrevistas individuais em profundidade (DUARTE, 2010). Os dados 

produzidos para a análise presente neste recorte são prioritariamente de uma entrevista 

individual em profundidade aberta, realizada no sétimo encontro.  

O tema aqui abordado não estava previsto inicialmente pela pesquisa, mas surgiu na dinâmica 

empírica a partir de falas dessa adolescente. Devido à escolha metodológica de realizarmos 

um contato mais prolongado com o grupo, pudemos mapear dimensões mais profundas dos 

usos sociais da internet, como essa que apresentamos aqui, as quais não apareceram nos 

primeiros contatos com o grupo. Logo, a possibilidade de realizar dinâmicas com diferentes 

abordagens no decorrer do semestre foi primordial para que temas como este viessem à tona. 

Na oportunidade de realização da entrevista, que durou quase cinquenta minutos, já havíamos 

construído uma relação de confiança mútua com os adolescentes, o que certamente contribuiu 

para a densidade qualitativa dos dados produzidos.  

 

RESULTADOS 

Na dinâmica empírica, a adolescente contou que criou o perfil devido ao incômodo sentido 

por ela diante da quantidade de discursos odiosos que acompanha circulando nas plataformas 

de rede social. Segundo ela, é comum que na internet as pessoas sejam agressivas umas com 

as outras e se valham do ambiente digital para difamar, discriminar e ofender usuários da 

rede. Ela afirmou que já testemunhou vários episódios de bullying online e relatou que já foi 

vítima de ataques na internet relacionados ao biotipo e à orientação sexual (ela é uma mulher, 

branca, de baixa estatura, ex-obesa, bissexual, conforme autodescrição). A iniciativa foi feita, 
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então, para criar uma nova via de relacionamento na web, que oferecesse acolhimento para 

quem sofre com a hostilidade de outros usuários. Dentre os relatos que ela recebe, a maioria 

está relacionada à homofobia e alguns compartilham episódios vividos também fora da 

internet, na escola e na família, por exemplo.  

Ao longo da conversa, ela nos revelou que pretende cursar psicologia na universidade e que 

criou uma conta no Instagram, de forma anônima, com o intuito de acolher pessoas vítimas de 

processos dolorosos. “Eu coloquei [no perfil] ‘amigos no anônimo’. Eu coloquei assim porque 

a gente pode fazer uma amizade, mas no anônimo. Você não precisa falar [seu nome] e nem 

nada”. O objetivo é estimular que essas pessoas mandem suas mensagens para o perfil para 

serem lidas e recebidas com atenção. De volta, ela oferece apoio, sem fazer julgamentos. Isso 

ocorre no direct, que é o espaço de troca de mensagens da plataforma, ao qual somente os 

envolvidos no diálogo têm acesso. No feed, espaço público do perfil, ela costuma 

compartilhar conteúdos de um colega do Rio de Janeiro, que ela conheceu na própria 

plataforma, cujos temas estão relacionados a amor, respeito e empatia. Ela destacou que todas 

as mensagens recebidas chegaram de forma espontânea, sem que ela precisasse divulgar o 

perfil. A seguir, transcrevemos um trecho da entrevista em que a jovem relata um dos casos 

que recebeu:  

Dos casos que eu ouvi lá, quando é de internet, eu já ouvi coisas pesadas, 
pesadas mesmo. Igual, teve uma vez que eu conversei, ele tava pedindo 
ajuda... um rapaz me pediu ajuda pra como contar pros pais dele que ele era 
homossexual e o que ele deveria fazer pras pessoas... assim... não julgarem 
ele, sabe? E tudo mais. E ele me falou algumas coisas que os garotos do 
colégio dele fez. Quando ele me falou aquilo, eu lembrei muito de um vídeo 
de uma música que é da Pabllo Vittar, que é indestrutível. Você viu aquela 
parte onde enfia a cabeça dele no vaso? No clipe tem isso, de chamar ele 
“ah, essa coca é fanta”. Ele disse que aconteceu a mesma coisa com ele. Ele 
disse que já foi espancado, quase jogaram ele de um viaduto. Por causa 
disso... e menino do colégio, ele nunca falou nada pros coordenadores, nunca 
falou nada pros pais, porque os pais dele são muito tradicionalistas. Os meus 
também são, então eu me coloquei um pouco no lugar dele. Nunca pode falar 
nada, só fica calado, calado. E ele pegou e me falou que já tentou o suicídio 
de várias formas. Então, aquilo pra ele virou um bolo tão grande, mas tão 
grande, que aquilo foi pesando, pesando... que na hora que ele conseguiu 
falar, ele falou pra mim que foi um alívio. Nossa, aquilo... eu só vi que foi 
um peso dele que saiu, que ele falou assim com um anônimo, mas foi um 
[...] tão gostoso pra ele e eu entendo! Porque eu tenho o meu irmão que ele é 
homossexual, que nunca assumiu pro meu pai, já assumiu pra mim, pra 
minha mãe e pras minhas irmãs. E eu também sou, eu sou bissexual, e eu 
falei pra minha mãe só que ela ainda não aceita muito. Ela fala assim “dois 
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numa família já é demais”. Infelizmente ela não aceita tanto. Então, eu 
entendi o lado dele. É um absurdo.  

Ficam nítidas nesse trecho as articulações de identificação e reconhecimento envolvidas no 

processo de escuta dos outros. Percebemos por meio dele que a jovem realiza um exercício de 

empatia ao se reconhecer no relato de discriminação e lança mão de referências pessoais para 

acolher o rapaz que mandou a mensagem. Trata-se de uma atividade amadora de atendimento 

psicológico, mas que parece cumprir uma função social importante dentro do alcance viável 

para a adolescente.  

Na experiência da jovem, foi na prática diária de uso do Instagram que ela percebeu a 

oportunidade de fabricar ali um outro tipo de ação, que é uma “poética” (CERTEAU, 1998, p. 

39). Isso porque se trata de uma inventividade que articula sua vivência singular, individual, 

ao âmbito coletivo, transformando-se em uma tática de “de estar-no-mundo e de tornar o 

mundo inteligível a si mesmo[a]” (GIARD, 1998, p. 18). A entrevistada se insere no circuito 

comunicativo do Instagram, apropriando-se das ferramentas técnicas da plataforma, e irrompe 

uma produção heterogênea, distinta do uso massificado. Essa destreza em assumir-se como 

agente do processo comunicativo demanda uma competência para lidar com os formatos e a 

com as atualizações da linguagem, própria de um regime de tecnicidades (MARTÍN-

BARBERO, 2004) conformado no marco da cultura digital. Tal competência foi apreendida 

em um fluxo não distanciado temporalmente, mas desenvolvida no fazer cotidiano de acesso à 

plataforma, bem como no reconhecimento de táticas de outros espaços sociais. 

Isso quer dizer que, a partir do uso do Instagram, a entrevistada reconheceu a plataforma 

como um espaço que poderia ser utilizado de uma maneira diversa, ou seja, como 

oportunidade de questionar e enfrentar o modus operandi hegemônico, segundo ela, da 

própria rede. Sua habilidade está em ajustar os recursos técnicos e fabricar novos circuitos, 

capazes de ampliar a densidade cultural e comunicacional das tecnologias de comunicação 

digital. Além disso, como a própria jovem mencionou, sua experiência pessoal com a terapia 

psicológica profissional e seu desejo de graduar-se em psicologia impulsionaram a efetivação 

dessa atividade. Além disso, a prática se assemelha ao que é feito pelo Centro de Valorização 

da Vida (CVV), organização respeitada mundialmente pelo trabalho voluntário de apoio 

emocional e prevenção ao suicídio, com atendimentos psicológicos por telefone, email ou 
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chat4. O CVV pode ser considerado uma matriz cultural para o perfil do Instagram que a 

jovem administra porque opera segundo a mesma lógica de acolhimento e escuta sem 

julgamento, em um esforço de construção do ambiente “ameaça zero”, isto é, sem 

julgamentos, para que a pessoa sinta-se o mais à vontade possível. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso em questão revela uma apropriação dos recursos da plataforma para um fim diverso, 

que distorce os usos mais comuns do Instagram como rede social para compartilhamento de 

fotos e vídeos pessoais, geralmente relacionados à rotina de quem publica. Ela explora os 

recursos da plataforma de uma maneira mais particular, subjetiva e profunda, preferindo o 

anonimato, o acolhimento e a discrição, em detrimento da exibição e da autoexposição. Esse 

caso particular indica que a ferramenta tecnológica não é sempre usada de uma única maneira 

ou da maneira para a qual foi criada, mas que as aplicações cotidianas dos formatos e recursos 

dependem de estratégias referentes a situações e propósitos específicos, mediados por 

instâncias particulares do contexto social de cada sujeito. Portanto, cada plataforma pode ser 

pensada a partir dos usos diversos e criativos que são feitos delas, a partir de um olhar mais 

próximo de quem usa, que é o que nos propusemos a fazer.  

Esse uso diverso vai na contramão do estigma social associado aos usos que adolescentes 

fazem da internet, vinculando-os a atividades medíocres, e revela que o ambiente digital pode 

ser um espaço importante de respeito, empatia e acolhimento. O que essa adolescente de 15 

anos faz no Instagram é uma experiência de “trabalho de formiga”, conforme descreveu 

Certeau (1998, p. 93), que mesmo sem expressividade quantitativa (já que o acesso ao perfil 

da página é pequeno), representa metonimicamente um valor de uso da plataforma 

socialmente disponível. Pensar sobre ele certamente nos afasta de uma crítica essencialista do 

fenômeno tecnológico, que instrumentaliza os dispositivos e produz visões generalizantes 

(LEMOS, 2015), porque destaca os rastros deixados por quem constrói os circuitos 

comunicativos na internet. 

 

                                                 
4 Disponível em: <https://www.cvv.org.br/>. Acesso em 17.mar.2021. 
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