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Resumo 

 

Este artigo busca identificar como comportamentos de consumo midiático infantil, 

observados em um grupo de crianças do 3º ano do Ensino Fundamental de uma escola 

pública do interior do estado do Rio de Janeiro, refletem perfis de subjetividade da 

Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001), entre os quais destacamos o sujeito 

individualizado; o sujeito fragmentado e o sujeito do consumo. Para isso, após uma 

breve apresentação da Pós-Modernidade sob a ótica de Bauman, serão analisadas 

respostas de crianças sobre hábitos de consumo de mídia audiovisual, a partir das quais 

serão levantadas questões sobre a “estetização da vida cotidiana” (FEATHERSTONE, 

1995) e o consumo enquanto afirmação e formação de identidade (LIPOVETSKY, 

2007). Nesse contexto também serão discutidas características das mídias digitais da 

Pós-Modernidade, bem como sua relação com os traços do sujeito pós-moderno 

identificados nas crianças.  
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Introdução 

A passagem entre a Modernidade e a Pós-Modernidade proporcionou 

significativas mudanças no cotidiano. A partir do início do século XX, uma lógica 

homogênea de tempo, espaço e perspectivas começa a dar lugar a noções mais 

“líquidas” (BAUMAN, 2001), em que territórios perdem barreiras, organizações 

tornam-se mais fluidas e o mundo transforma-se em algo ainda mais complexo e rápido. 

O “derretimento dos sólidos” – o fato de coisas e pessoas não manterem a forma com 
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facilidade – é, para o autor, um dos traços marcantes do período que ele chama de 

Modernidade Líquida. Daí se pode expandir a característica de liquidez também para o 

sujeito que, sendo parte de um mundo líquido, tende a não manter por muito tempo sua 

forma, opinião ou maneira de expressão, como tradicionalmente se verificava no sujeito 

moderno. 

Nesse contexto, este artigo busca relacionar perfis de subjetividade do sujeito da 

Modernidade Líquida a comportamentos de consumo midiático infantil, observados em 

um grupo de 48 alunos do terceiro ano do Ensino Fundamental (faixa etária de 9 a 10 

anos) de uma escola pública de Nova Friburgo (RJ). Foram realizadas entrevistas 

estruturadas
4
 com as crianças, como parte da pesquisa de Mestrado em desenvolvimento 

pela autora. As entrevistas abordaram questões como as principais atividades de lazer 

das crianças, o hábito de assistir TV e as preferências entre os programas, o uso de 

suportes móveis (celular, tablet, notebook) para assistir conteúdos audiovisuais e a 

relação destes conteúdos com o consumo de produtos ligados a eles. O número de 

alunos entrevistados corresponde a cerca de um terço do universo total de crianças do 

terceiro ano do Ensino Fundamental da escola selecionada. 

Como mencionado, o recorte feito para este artigo integra pesquisa mais 

abrangente, em desenvolvimento, que tem como objetivo geral averiguar como se dá a 

produção de sentidos na infância a partir de conteúdos audiovisuais assistidos sobretudo 

em suportes móveis. A escolha da faixa etária para a pesquisa teve como base dois 

pontos: a divisão de fases de desenvolvimento cognitivo definidas por Piaget (1975), 

que afirma que a criança começa a ser capaz de abstrair a realidade a partir dos oito 

anos de idade; e o nível de alfabetização das crianças, levando em conta o Pacto 

Nacional Pela Educação na Idade Certa, do Ministério da Educação, que define que 

todos os alunos devem estar alfabetizados
5
 até o 3º ano do Ensino Fundamental. Por 

entender como essenciais as habilidades de leitura e produção de textos para o 

desenvolvimento da pesquisa de Mestrado, na medida em que as crianças serão 

consultadas, em um segundo momento da pesquisa, sobre os sentidos produzidos e 

deverão manifestá-los por meio de textos e/ou desenhos, ratifica-se a escolha das turmas 

de 3º ano. 

                                                 
4  Os pais de todos os alunos entrevistados assinaram termo de autorização para a realização das entrevistas. 

5
 Segundo definição do Pacto Nacional Pela Educação na Idade Certa, alfabetizado é aquele que é “capaz de interagir 

por meio de textos escritos em diferentes situações. Significa ler e produzir textos para atender a diferentes 

propósitos” (p. 11). 
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Ao listar e analisar alguns perfis de subjetividade da Modernidade Líquida, 

portanto, pretende-se traçar paralelos entre as respostas dos alunos e tais perfis, 

identificados, sobretudo, a partir da leitura de Mike Featherstone (1995) e Gilles 

Lipovetsky (2007). Recorreremos, por exemplo, à questão da “estetização da vida 

cotidiana” (FEATHERSTONE, 1995) para investigar uma possível busca por padrões 

nesse grupo de crianças e as formas das quais se utilizam para demonstrar sua 

identidade a partir do que consomem ou assistem. Além disso, buscaremos tratar as 

relações das crianças com o consumo, tendo como base as ideias de Lipovetsky (2007), 

que destaca a característica da sociedade contemporânea de criar necessidades de 

consumo a todo tempo, uma sociedade em que “[...] a forma-consumo aparece como 

esquema organizador das atividades individuais” (Ibid., p. 136). 

Na questão do consumo, também serão averiguadas as formas de aceitação ou 

recusa das crianças em relação às práticas consumistas, tendo como ponto de reflexão 

sua potencial vulnerabilidade à publicidade e ao consumo de produtos, como ressaltam 

Craveiro e Bragaglia: 

A potencial vulnerabilidade das crianças, principalmente menores que 

oito (8) anos, frente a estímulos mercadológicos é evidenciada por 

vários estudiosos (...).  Isso porque, como ressalta o Conselho Federal 

de Psicologia (CFP), costuma ser somente a partir dos doze (12) anos 

de idade que um indivíduo adquire a competência cognitiva básica 

para realizar todo o processo reflexivo necessário a um consumo 

consciente, inclusive dos próprios apelos publicitários (CONSELHO 

FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2008). Obviamente, não é apenas a 

idade que pode indicar a vulnerabilidade infantil. Também podem 

influenciar nesse processo, como lembram Sampaio (2009) e 

Karsaklian (2000), o quanto as crianças acessam as mídias, bem como 

características de sua personalidade. Além disso, o tipo de 

relacionamento com os pais (ALMEIDA e FERREIRA, 2010), a 

escola e a classe social também podem intensificar ou diminuir a 

capacidade de discernimento e de resistência da criança frente aos 

estímulos que lhe chegam. (CRAVEIRO E BRAGAGLIA, 2017, p. 

70) 

Buscaremos relacionar alguns pontos mencionados pelas autoras – idade, formas 

e frequência de acesso às mídias, classe social e relacionamento com os pais e a escola – 

com as respostas obtidas por meio das entrevistas estruturadas com os alunos para 

verificar o consumo no cotidiano destas crianças. 

Por fim, entendendo a Pós-Modernidade - ou Modernidade Líquida (BAUMAN, 

2001) - como um terreno fértil para o desenvolvimento da cibercultura, abordaremos 

algumas características das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs), 
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presentes no cotidiano de todas as crianças entrevistadas, e discutiremos pontos 

convergentes entre o perfil das crianças Pós-Modernas e das mídias digitais. 

Modernidade Líquida 

A característica líquida da sociedade – sendo líquido aquilo que não mantém 

“sua forma com facilidade” (BAUMAN, 2001a) – é, para Bauman, um dos principais 

traços da Modernidade. Para o autor, esta liquidez pode ser observada pelo derretimento 

de tradições e pensamentos cristalizados e, sobretudo, pela quebra de elos que ligam 

ações individuais a projetos coletivos, ratificando a exacerbação do individualismo 

como marca da sociedade moderna. Bauman identifica na sociedade contemporânea 

marcas da Modernidade que mudam em direção a uma nova configuração, um novo 

cenário, que dele denomina “Modernidade Líquida”: 

O que está acontecendo hoje é, por assim dizer, uma redistribuição e 

realocação dos “poderes de derretimento” da modernidade. Primeiro, 

eles afetaram as instituições existentes, as molduras que 

circunscreviam o domínio das ações-escolhas possíveis, como os 

estamentos hereditários com sua alocação por atribuição, sem chance 

de apelação. Configurações, constelações, padrões de dependência e 

interação, tudo isso foi posto a derreter no cadinho, para ser depois 

novamente moldado e refeito; essa foi a fase de “quebrar a forma” na 

história da modernidade inerentemente transgressiva, rompedora de 

fronteiras e capaz de tudo desmoronar. (Ibid., p. 13) 

Ao resgatar e analisar características da Era Moderna que se apresentam, em 

novos formatos, na sociedade contemporânea, Bauman reforça que a sociedade do 

século XXI não deve ser considerada menos moderna que a do século XX, “o máximo 

que se pode dizer é que ela é moderna de um modo diferente” (Ibid., p. 36). Dessa 

forma, o autor deixa claro que as mudanças verificadas no sujeito contemporâneo são 

espécies de prolongamentos fluidos de questões que já integravam a vida do sujeito 

tipicamente moderno. A marca da liquidez é, portanto, para o autor, o principal ponto 

que diferencia a sociedade moderna da contemporânea. 

Na abordagem de Bauman, um dos principais aspectos que será atacado pela 

liquidez na Modernidade Líquida é a individualidade: “A individualização agora 

significa uma coisa muito diferente do que significava há cem anos e do que implicava 

nos primeiros tempos da era moderna” (Ibid., p. 39). A tarefa da individualização torna-

se um imperativo na sociedade contemporânea e os indivíduos devem buscá-la a todo 

tempo, realizando escolhas e enfrentando suas consequências de forma cada vez mais 

individual e cada vez menos apoiados na coletividade. Bauman ressalta que “Os 
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problemas podem ser semelhantes [...], mas não formam uma „totalidade que é maior 

que a soma das suas partes‟; não adquirem qualquer qualidade nova, nem, se tornam 

mais fáceis de manejar por serem enfrentados, confrontados e trabalhados em conjunto. 

(Ibid., p. 45). 

Vale destacar também que, na Modernidade Líquida, prevalece a lógica do 

consumo, em que questões como o hedonismo (busca por prazer imediato), o 

individualismo (reforço da lógica do “eu”), o presenteísmo (o agora como momento 

mais importante) e a aparência aparecem como destaques no cotidiano do sujeito 

contemporâneo. 

Nesse cenário de enfraquecimento do ser humano como ser social e da 

valorização da individualidade, podemos destacar um primeiro perfil do indivíduo da 

Modernidade Líquida: o sujeito individualizado, que não enxerga como relevante a 

vinculação duradoura a um grupo ou a uma comunidade e que não prolonga suas 

críticas ao ato da ação de mudar: apesar de ser crítico e racional, suas ideias raramente 

se transformam em práticas que resultem em mudanças no cenário criticado. A 

característica individualista deste perfil limita a crítica do indivíduo no máximo a um 

descontentamento momentâneo, que pode resultar na troca de opinião/lugar/partido, por 

exemplo, mas que não resulta em desejo de mudanças coletivas. Nesse sentido, pode-se 

concluir que a Modernidade Líquida é, para Bauman, o ápice da exacerbação do 

indivíduo e da individualidade.  

Após análise das respostas das entrevistas feitas com os 48 alunos do 3º ano do 

Ensino Fundamental, não identificamos, entre eles, uma marca que pudesse ser 

destacada como vínculo forte com determinado grupo ou “ideal”. Além do ponto em 

comum de todos afirmarem assistir televisão, não verificamos características que 

pudessem unir os diversos programas e conteúdos audiovisuais citados pelas crianças 

como representação de algum estilo/opinião/gosto em comum – o que avaliamos como 

característica do perfil do sujeito individualizado, que não se prende de forma duradoura 

a determinado grupo ou comunidade. Além disso, quando olhamos individualmente 

cada aluno entrevistado, identificamos em poucos deles uma constância na expressão 

dos hábitos e gostos relacionados ao consumo audiovisual (a maioria apresentou gostos 

diversos e fragmentados), o que nos permite apontar a quebra da ideia de um grande 

modelo ou uma verdade absoluta a serem seguidos, outra marca do sujeito 

individualizado. 
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O consumo e a “estetização da vida cotidiana” 

Uma das marcas da subjetividade da Modernidade Líquida é a estetização da 

vida cotidiana (FEATHERSTONE, 1995), que está no âmbito da intensidade da emoção 

e da experimentação e traz como característica a necessidade do sujeito de expressar sua 

subjetividade por meio de marcas externas. Para Featherstone, é possível abordar a 

estetização da vida cotidiana sob três sentidos: o apagamento das fronteiras entre a arte 

e a vida cotidiana; o projeto de se transformar a vida em obra de arte; e o excesso de 

imagens e informações às quais o sujeito tem acesso no seu cotidiano, ou, como resume 

o autor, o “fluxo veloz de signos e imagens que saturam a trama da vida cotidiana na 

sociedade contemporânea” (Ibid., p. 100). Ao primeiro sentido, o autor relaciona as 

“subculturas artísticas que produziram os movimentos dadaísta, surrealista e da 

vanguarda histórica, na Primeira Guerra Mundial e na década de 20” (Ibid., p. 98), 

mostrando como este movimento influenciou a arte pós-moderna da década de 60. 

Destacam-se, neste aspecto, a crítica em relação à sacralidade da obra de arte e o desejo 

de marcar a posição de que a arte pode estar em qualquer coisa ou em qualquer lugar.  

Para abordar o segundo sentido, Featherstone reúne exemplos de artistas e 

intelectuais de épocas distintas que valorizavam as sensações, afetações e 

experimentações no cotidiano como forma de transformar a vida em obra de arte e 

valorizar o que o autor chama de “prazer estético” (Ibid., p. 100). Vale ressaltar que a 

construção de uma vida que possibilitasse o prazer estético, com a busca por novos 

gostos e sensações, acaba por contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de 

consumo. 

O terceiro sentido da abordagem da estetização da vida cotidiana, para o autor, 

tem como foco a sociedade contemporânea. Featherstone destaca a manipulação 

comercial de imagens na contemporaneidade, sobretudo por meio da publicidade, dos 

espetáculos e das mídias, que atuariam de forma a simular a vida cotidiana e, desta 

forma, acabar com a distinção entre realidade e imagem, tornando a vida estetizada. 

Para detalhar o sentido da estetização da vida cotidiana na Pós-Modernidade, 

Featherstone recorre à Jean Baudrillard (1983) – reforçando o “fluxo infinito de 

imagens e simulações fascinantes” (FEATHERSTONE, p. 101) ao qual está exposto o 

sujeito contemporâneo – e à Scott Lash (1998), que caracteriza a cultura pós-moderna 

como uma cultura figurada: que valoriza imagens ao invés de palavras, o desejo em 
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contraposição ao ego e as sensações do consumidor na relação ao objeto ao invés de 

uma admiração à distância. Featherstone (1995, p. 103) afirma que: 

A estetização da vida cotidiana mediante os regimes de significação 

figuradas, que Lash (1998) considera centrais para o pós-modernismo, 

pode ter sua gênese na expansão da cultura de consumo nas grandes 

cidades das sociedades capitalistas do século XIX, que se tornaram os 

locais dos mundos de sonho embriagantes, do fluxo de mercadorias, 

imagens e corpos (o flâneur) em constante mutação. 

É importante ressaltar que, para Featherstone, a estetização da vida cotidiana 

“não é uma singularidade do pós-modernismo, mas remonta à experiência das grandes 

cidades do século XIX” (Ibid., p. 117). 

A partir dessa contextualização, podemos identificar um segundo perfil do 

sujeito contemporâneo: o sujeito fragmentado – “que apreciam a experimentação e o 

jogo com a moda e a estilização da vida, enquanto passeiam pelos “não-lugares” pós-

modernos urbanos” (Ibid., p. 98). As escolhas do indivíduo contemporâneo – vistas por 

ele como o ápice da liberdade – são marcas da estetização, mesmo que não sejam no 

campo da aparência, já que a estetização também atua no âmbito da excitação 

emocional. A busca pelo enquadramento em determinadas formas de sentir/agir e as 

maneiras de expressá-las são, assim, algo limitador, já que têm como objetivo a 

adequação a um padrão já existente. Ao mesmo tempo, por serem uma avalanche de 

sentimentos e opiniões estetizadas, as escolhas tornam-se cada vez mais efêmeras e, 

assim, fragmentadas, porque móveis e fluidas. Dessa forma, gostos, opiniões e formas 

de relacionamento, por exemplo, são cada vez mais mutáveis.  

Nas entrevistas feitas com os alunos, foi possível verificar algumas marcas do 

perfil do sujeito fragmentado. Em respostas como “Tenho mochila e estojo do Max 

Steel
6
” (Menino [L1

7
], 12 anos); “Assisto no Youtube novelinha da Barbie e tenho 

estojo, toalha e lençol da Barbie” (Menina [B2], 10 anos) e “Eu tenho toalha das 

princesas, estojo da Barbie e acho que só” (Menina [D2], 9 anos), nota-se a busca pela 

estetização da vida cotidiana, na medida em que as crianças mostram a relevância que 

dão à necessidade de expressar seu “eu” mesmo em atividades rotineiras e ordinárias, 

como a realização de tarefas da escola, tomar banho e dormir. 

                                                 
6
 Max Steel é uma franquia de bonecos criada e produzida pela empresa americana Mattel. 

7 Para conservar o anonimato dos alunos, e, ao mesmo tempo, fornecer algumas características relevantes, atribuímos 

a cada criança uma letra e o número (1 ou 2) referente à turma da qual ela faz parte. Portanto, L1 e B1, por exemplo, 

são da mesma turma, assim como W2 e D2.  
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Outra característica do sujeito fragmentado, ainda sob a vertente da estetização, 

pode ser discutida a partir da resposta de uma menina de 9 anos quando questionada 

sobre seus hábitos na Internet: “Eu assisto vídeos no Youtube, muitos da Kim 

Rosacuca
8
, ela fala de muitas coisas maneiras, ensina a fazer roupa, se gente acha a 

roupa sem graça, ela ajuda a mudar” (Menina [M2], 9 anos). É possível, a partir da 

declaração da aluna, identificar um preocupação com a expressão de sua identidade – 

por meio de referências externas, como roupa e acessórios. Se as roupas padronizadas, 

oferecidas pelo mercado, não representam a identidade do sujeito naquele momento, é 

possível “imprimir sua própria marca” às peças, tornando-as extensões do seu “eu”.  

Criar algo artesanalmente significa fazer ou modelar alguma coisa 

com conhecimento especializado, criatividade, paixão, enfim, por 

meio de “um investimento considerável da individualidade”, ou 

motivado pelo “desejo de tomar parte em atos criativos de expressão”, 

isto é, expressar atributos de identidade, valendo-se do trabalho 

manual ou do uso de máquinas controladas diretamente pelo 

“artesão”. (...) Para Campbell (1995), esse tipo de consumo pode 

traduzir ainda a “ânsia de singularização”, em reação oposta ao caráter 

homogenizador da mercantilização (no sentido de que as mercadorias 

são predominantemente padronizadas, feitas para uma massa), no 

intuito de “tornar as coisas preciosas”, “especiais” (CAMPBELL, 

1995, pp. 6061). Enfim, revelaria o comportamento do sujeito de 

“desejar que algum recanto de sua existência cotidiana fosse um lugar 

onde objetos e atividades possuíssem significados por serem 

percebidos como únicos, singulares, ou mesmo sagrados. 

(BRAGAGLIA, 2010, p. 114) 

A fragmentação do sujeito contemporâneo também pode ser verificada a partir 

da observação sobre os hábitos de consumo de mídia das crianças entrevistadas. Todas 

as crianças afirmaram assistir TV em algum momento do dia e muitas delas 

demonstraram ter um comportamento de audiência que chamaremos aqui de “audiência 

compartilhada” entre mais de um suporte midiático, sendo a combinação mais citada 

aquela entre a televisão e o celular. Vale destacar que não se trata de audiência 

simultânea, mas sim dividida, em momentos e mídias diferentes. Como podemos notar 

em respostas como “Assisto novela no Youtube quando eu perco o capítulo” (Menina 

[V2], 9 anos); “Na televisão, gosto de ver futebol e na Internet vejo vídeo de futebol no 

Youtube” (Menino [P2], 9 anos); “Vejo novela no Youtube quando vem capítulo novo 

[...] quando eu perco um capítulo, no outro dia eles postam o que passou” (Menina [S2], 

                                                 
8 Kim Rosacuca é uma youtuber, dona de um canal e perfis nas redes sociais com seu nome, e que produz e 

compartilha conteúdos variados, desde dicas de maquiagem a vídeos no estilo DIY (“do it yourself”), para o público 

infantojuvenil. 
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9 anos). Ao revelar um consumo fragmentado de narrativas audiovisuais neste grupo de 

crianças, os exemplos mencionados ajudam a demarcar o perfil também fragmentado 

desses sujeitos – visto como superficiais, sem profundidade, sobretudo pela excessiva 

fragmentação de suas escolhas. 

Notamos, além disso, que as múltiplas possibilidades proporcionadas pelas 

buscas na Internet – viabilizadas pelo aumento do acesso às tecnologias de comunicação 

– contribuem para o desenvolvimento do perfil fragmentado do sujeito da Modernidade 

Líquida. Como exemplo, destacamos a resposta de um menino de 9 anos sobre o que 

acessa na Internet: "Entro no google pra pesquisar alguma coisa [...] Já pesquisei o que 

significa „sayonara’ na China
9
, que significa adeus, aí vou no Youtube, vejo Scoob Doo, 

Velozes e Furiosos [...]". Por ser pluralizado e ter acesso a múltiplos referenciais 

identitários em seu cotidiano, o sujeito fragmentado não tem a preocupação em 

concentrar suas escolhas para que se encaixem em determinado padrão e, por isso, é 

visto como incoerente em suas escolhas identitárias. Como afirma Bragaglia: 

[...] os indivíduos teriam uma maior oferta de padrões para construir o 

seu eu, os quais poderiam ser mais frequentemente substituídos, até 

mesmo por outros contraditórios, já que os estímulos influenciadores 

da subjetividade ganharam, em tempos atuais, velocidade vertiginosa. 

(BRAGAGLIA, 2004, p. 33) 

O sujeito do consumo foi outro perfil do indivíduo da contemporaneidade 

identificado no grupo de crianças analisado. Dos 48 alunos entrevistados, apenas 33% 

(16 crianças) afirmaram não ter produtos relacionados a algum programa que assistem 

ou já assistiram. A maioria (77%) já teve ou tem pelo menos um item – como 

brinquedo, estojo, mochila, toalha – de personagens, desenhos ou programas que 

acompanha por algum meio de comunicação. Respostas como “Tenho a coleção toda do 

Max Steel!” (Menino [T2], 10 anos) e “Sou apaixonada pela Polly, tenho 21 bonecas e 

tenho bastante coisa dela e também da gatinha Marie
10

” (Menina [Q2], 9 anos) revelam 

que práticas consumistas já se mostram presentes na vida do sujeito da Modernidade 

Líquida desde a infância. 

Para Lipovetsky (2007), o consumo se impôs e se difundiu na 

contemporaneidade contra um conjunto de usos, costumes e mentalidades pré-

modernas. Em uma sociedade em que se estimula a todo tempo a compra de produtos 

                                                 
9 Na verdade, Sayonara é uma palavra da língua japonesa. 

10
 Personagem do filme “Aristogatas” (The Aristocats), de Walt Disney. 
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que ajudarão o sujeito a mostrar quem de fato ele é, o autor afirma que “(...) mesmo o 

que não é comercializado é colhido pelo ethos consumista” (Ibid., p. 129). Ou seja, até 

mesmo o que não é comercializável em um primeiro momento, como um ideal de vida, 

por exemplo, transforma-se em necessidade passível de consumo, seja pela fruição de 

uma viagem ou pelas sensações proporcionadas pelo status de se estar em determinado 

ambiente. O consumo é visto, portanto, como afirmação e formação de identidade, em 

uma “sociedade em que a forma-consumo aparece como o esquema organizador das 

atividades individuais” (Ibid., p. 136). 

Para discutir a questão do consumo no grupo de crianças entrevistado, julgamos 

importante detalhar algumas características e aspectos do grupo – como idade, formas e 

frequência de acesso às mídias e classe social. 

Em relação à classe social, como foram entrevistadas apenas as crianças e não 

houve perguntas direcionadas especificamente à definição de classe ou renda, nossa 

observação foi feita tendo como base a análise da profissão dos pais e dos bairros onde 

moram – de acordo com as informações passadas pelos alunos. Tais dados nos 

permitiram concluir que se tratam, em sua maioria, de famílias de renda baixa. Entre as 

informações coletadas, destacamos que cerca de 63% das mães citadas trabalham como 

costureiras em confecções de moda íntima
11

 e 17% dos alunos não mencionaram a 

figura do pai como parte do ambiente familiar, o que permite supor que, em alguns 

casos, há apenas uma fonte de renda na família. 

Vale ressaltar que a definição de classe foi feita a partir das informações 

passadas pelas crianças e não reflete, necessariamente, a realidade de todos os 

entrevistados. Porém, para fins acadêmicos, considerando a observação acima relatada 

sobre a predominância de famílias de baixa renda neste grupo, pode-se concluir que, 

nesse caso específico, o consumo não tem relações fortes com poder de compra. 

Avaliamos que o consumo neste grupo aparece como possibilitador de determinado 

sentimento ou sensação e como resposta das crianças aos estímulos da publicidade – 

sobretudo àquela presente nos conteúdos audiovisuais aos quais têm acesso, seja pela 

televisão ou pela Internet. Nesse ponto, Pereira levanta uma discussão pertinente acerca 

do papel das crianças nas decisões de compra dos pais: 

                                                 
11 O setor de moda íntima é um dos principais setores da economia de Nova Friburgo. O piso salarial de costureira 

era, em julho de 2016, de cerca de R$ 1.100,00, de acordo com dados divulgados por um veículo de imprensa local a 

partir de informações do Sindicato dos Vestuários de Nova Friburgo. Não foram encontrados dados mais recentes e 

nem publicações oficiais sobre o tema no site do sindicato. 
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Com as crianças ganhando gradativa atenção do mercado e das 

famílias e tendo mais autonomia em suas práticas de consumo, não 

tardou para que suas opiniões sobre bens e serviços amadurecessem e 

elas galgassem aos poucos o papel de “consultoras de consumo” em 

seus lares. Uma parcela significativa de crianças da 

contemporaneidade tem, em alguma instância, suas vozes ouvidas e 

valorizadas pelos adultos. Tal informação, por sua vez, mais que nos 

esclarecer acerca das novas relações de consumo familiar, nos ajuda a 

perceber o possível afloramento de um novo modelo de relação 

parental: menos baseado na autoridade e mais na negociação 

(MONTIGNEAUX, 2003). (PEREIRA, 2017, p. 31) 

Em uma das respostas, de um menino de 12 anos, é interessante notar como as 

mensagens (publicitárias e não-publicitárias) dos meios de comunicação – fizeram com 

que a criança guardasse informações relevantes para o momento da compra do produto, 

mesmo se, a exemplo do que ocorreu durante a entrevista para esta pesquisa, ele 

esquecesse o nome do desenho. Ao ter habilidades para descrever seus produtos como 

“mochila e caderno do desenho do passarinho vermelho” (Menino [O2], 12 anos), é 

possível afirmar que tais referências ficaram marcadas para ele, que, como sujeito do 

consumo, provavelmente vivenciou uma sensação de completude ao adquirir ou ganhar 

o produto. No caso em questão, o menino se referia ao personagem da série de jogos 

Angry Birds
12

, tendo lembrado do nome ao longo da entrevista. 

Sobre as formas e frequência de acesso às mídias, registramos que todas as 

crianças entrevistadas afirmaram ter acesso à TV em casa e assistir diariamente 

conteúdos variados neste suporte. A relação do acesso à televisão e o estímulo a uma 

cultura de consumo foi abordado por Martins (2015, p. 4), que destaca que, 

Como 93% das crianças do país (de 0 a 9 anos) assistem televisão 

todos os dias (IPSOS, 2013), esta mídia é uma das preferidas do 

público infantil brasileiro. Não à toa, também é um dos meios que 

mais anuncia para as crianças. A influência de compra ocorre a partir 

do consumo de mídia que a criança faz, pois acaba sendo informada 

sobre os produtos anunciados durante os blocos comerciais. 

Apenas cerca de 10% das crianças entrevistadas (5 alunos) não têm acesso à 

Internet em casa, sendo, portanto, o hábito de acessar à rede uma prática diária da 

maioria dos entrevistados (43 alunos), que dividem o acesso entre aparelhos como 

computador, notebook, celular, tablet e televisão. Nesse ponto, vale comentar que, 

conforme ressalta Sarmento (2014), a variedade de suportes midiáticos acessados pelas 

                                                 
12

 Angry Birds é uma série de jogos desenvolvidos pela Rovio Entertainment. 
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crianças na contemporaneidade acaba por gerar mudanças significativas no processo de 

produção de sentidos a partir dos conteúdos assistidos. 

Ao deslocar um mesmo signo de seu veículo original para uma nova 

mídia, este signo revelará outros sentidos. Isto, pois cada suporte já 

supõe certa compreensão estética e, culturalmente, estabelece padrões 

próprios. O padrão técnico referente a cada meio de comunicação 

específico induz certos tipos de relação com a ferramenta. (Ibid., p. 

85)  

Assim, acreditamos que o acesso a diversos conteúdos audiovisuais – pela TV e 

pela Internet –, além de modificar a forma como as crianças produzem sentido em 

relação ao que assistem, funciona como mais uma janela por onde publicidade e 

consumo entram em seu cotidiano, estimulando a cultura de consumo. Além disso, ao 

corroborar para a diversificação dos conteúdos apresentados, a multiplicidade de 

suportes midiáticos possibilita também o acesso múltiplo das crianças – em momentos e 

formatos variados – aos conteúdos publicitários. 

Novas tecnologias de comunicação  

Em um cenário em que as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação 

(NTICs) ganham cada vez mais espaço no cotidiano, as interações sociais tornam-se 

amplamente mediadas, como abordam Kellner e Share (2008), tendo como foco as 

implicações da expansão do acesso às tecnologias de comunicação no cotidiano das 

crianças e jovens. 

As inovações tecnológicas, a expansão dos impérios globais da mídia, 

uma explosão de novos tipos de mídia e um ilimitado bombardeio 

comercial a crianças têm contribuído, atualmente, para a formação de 

um ambiente em que a juventude está crescendo num mundo mediado, 

muito diferente do de qualquer geração anterior. Se, por um lado, os 

avanços tecnológicos criaram novas possibilidades para o livre fluxo 

de informações, o uso de redes sociais e o ativismo global, por outro 

lado, há também o potencial que as empresas e governos exercem de 

ampliar seu controle sobre os meios de comunicação, restringir o 

fluxo de informações e apropriar-se dessas novas ferramentas para o 

seu próprio lucro e controle, à custa da livre expressão e da 

democracia. (KELLNER e SHARE, 2008, p. 688) 

Os autores vão além dos benefícios proporcionados pelas tecnologias e 

apresentam uma crítica em relação à sua apropriação por empresas e governos, o que 

reduziria a liberdade do sujeito, na medida em que o prenderia em determinada rede de 

conteúdos pré-selecionada de acordo com os interesses de determinados grupos. É 
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possível afirmar, dessa forma, que a subjetividade dos sujeitos contemporâneos é 

impactada pelo surgimento e, posteriormente, pela expansão das tecnologias. 

Assim, podemos relacionar aspectos das novas tecnologias de comunicação a 

traços do sujeito líquido da Pós-Modernidade identificados nas crianças entrevistadas. 

Para Lemos (2010), as principais características das mídias digitais são a 

simultaneidade/transversalidade (ocorrência de conteúdos e tipos diversos de mídia em 

só uma plataforma); a facilidade de armazenamento e distribuição; a interatividade 

(criação de um cenário dialógico); a conectividade entre usuários; e a velocidade do 

fluxo informacional. 

Com base nesses aspectos, podemos afirmar que o sujeito fragmentado da 

contemporaneidade encontra relações com a característica de simultaneidade e 

transversalidade dos conteúdos, ou, como afirma Lemos (2006), com a 

desterritorialização de conteúdos proporcionadas pelas mídias digitais.  

[...] tecnologias móveis estão criando processos de reterritorialização, 

em meio a uma dinâmica mais ampla de desterritorialização do 

ciberespaço. Esses projetos mostram também como o espaço 

eletrônico está em interface com o espaço urbano, trazendo 

possibilidade de novas significações para o espaço das metrópoles 

contemporâneas. (Ibid., p. 15) 

Vale ressaltar que a fragmentação do sujeito também pode ser observada pela 

ótica das múltiplas possibilidades de significações mencionadas por Lemos. 

Outro ponto que merece ser destacado é a relação entre o cenário dialógico das 

mídias digitais – onde reina a conectividade entre os usuários – e as novas 

configurações de interação vividas pelo sujeito da Modernidade Líquida que, sendo 

individualizado, encontra na sociedade contemporânea novas formas de interação. 

Lemos (2010) denomina esse aspecto como “retribalização da sociedade” ou 

“cibersocialidade”, que configura um novo formato de interação social no ciberespaço. 

O perfil individualista do sujeito promove o surgimento de “comunidades sem 

proximidade” (Ibid., p. 82), em que a socialidade é focada na emoção e no presente e, 

por isso, predominantemente não duradoura e sem laços fortes. 

No grupo de crianças entrevistadas, podemos destacar menções à laços criados 

entre usuários da Internet que compartilham do mesmo gosto –  por jogos, por exemplo, 
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como o Mine Craft
13

. Este jogo e conteúdos relacionados a ele – como vídeos que 

mostram pessoas jogando Mine Craft no Youtube e séries que têm como cenário o 

próprio ambiente do jogo – foram citados por vários alunos, como pode ser visto nas 

respostas “A gente conversa sobre os canais de Mine Craft, eu pergunto pro meu amigo 

se ele assiste o canal” (Menino [Q1], 9 anos) e "Não converso muito porque eu não sei 

se todos veem. Com os que veem, eu falo sobre o vídeo e pergunto se eles assistem, 

pergunto em qual episódio da série do Mine Craft eles pararam. Perguntam o que vai 

acontecer com fulaninho de tal e eu explico [...]" (Menino [F2], 9 anos). Nesses casos, 

entendemos que há uma interação mista entre o ciberespaço e o ambiente escolar. 

Também é possível observar uma interação que transita entre o espaço virtual e 

o real em falas como “A gente fala sobre o que os youtubers fizeram nos vídeos” 

(Menina [Q2], 9 anos) e “A gente fala quando a gente vai ver o vídeo, combina de ver o 

filme junto no Youtube [...] se aceitar, a gente vê, se não a gente vê outro dia.” (Menino 

[W2], 9 anos). 

Nos quatro exemplos mencionados, entendemos que há indícios de 

“cibersocialidade” e “retribalização da sociedade”, na medida em que usuários das redes 

se identificam com determinada causa, programa ou ideia e estabelecem relações de 

comunicação a partir de seus conteúdos. Não foi possível ratificar com as entrevistas, no 

entanto, se tais relações são frágeis ou duradouras. 

É importante mencionar que, apesar de destacar, neste artigo, a abordagem 

positiva de Lemos (2010) em relação às novas formas de socialização nas redes, 

sabemos que a provável fragilidade dos elos gerados é apenas um dos efeitos negativos 

das mídias digitais na subjetividade pós-moderna.  

Considerações Finais 

A análise sobre como comportamentos de consumo midiático infantil de um 

grupo de estudantes de escola pública refletem perfis de subjetividade da Pós-

Modernidade nos permitiu identificar, nas crianças, características marcantes do sujeito 

Pós-Moderno analisadas, em geral, em sujeitos adultos. Verificamos que as crianças 

reproduzem muitos comportamentos provavelmente comuns no ambiente familiar, 

sobretudo quando se discute o sujeito do consumo. Observamos também que, no grupo 

de crianças entrevistado, a questão do consumo não se relaciona diretamente ao poder 

                                                 
13

 Mine Craft é um jogo eletrônico criado por Markus Persson que permite a criação de diversos objetos e 

cenários por meio de blocos. 
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de compra das famílias, mas, sobretudo, a uma ideia de consumo como possibilitador de 

determinado sentimento ou sensação e como resposta das crianças aos estímulos da 

publicidade. 

Vale ressaltar que a característica do sujeito como sendo do consumo reforça a 

ideia de Lipovetsky (2007), quando este afirma que as práticas de consumo organizam 

as atividades cotidianas do sujeito contemporâneo. Marcas do sujeito individualizado e 

fragmentado também foram identificadas e apresentadas ao longo do artigo, revelando 

que conectividade entre os usuários não demonstra, necessariamente, sensação de 

pertencimento a uma comunidade. 

Acreditamos que esta breve análise sobre perfis de subjetividade 

contemporâneos, com foco no sujeito criança, auxilia na identificação de questões 

presentes no cotidiano infantil – sobretudo na relação com as mídias – e abre caminhos 

para o desenvolvimento de iniciativas que ampliem o olhar para o tema. Defendemos a 

ideia de que as crianças precisam ser mais ouvidas nos estudos e de que iniciativas com 

foco na infância sejam ampliadas, para que elas sejam vistas como parte da sociedade 

que, de fato, são. 
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