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RESUMO 

 

Na sociedade contemporânea, constantemente são lançados pelo mercado aparelhos 

eletrônicos informatizados direcionados ao público infantil, que passa a ter um contato cada 

vez mais crescente e precoce com toda a mídia publicitária virtual, via indústria cultural 

Assim, suportes eletrônicos sofisticados, a exemplo dos tablets e smartphones, proliferam-se 

rapidamente no universo infantil sob a forma de entretenimento. Diante disso, buscamos, com 

o presente trabalho, analisar as estratégias utilizadas pela indústria cultural para estimular o 

uso das novas tecnologias na infância, bem como refletir acerca das implicações psicossociais 

decorrentes do contato precoce com esses aparatos tecnológicos, no contexto da sociedade de 

consumo contemporânea, tendo como preocupação especial o modo como a experiência na 

infância é afetada. Para tanto, utilizamos como eixo teórico-metodológico os pensadores da 

Escola de Frankfurt. Ao proporem uma análise teórico-crítica da cultura, a partir de uma 

metodologia que privilegia uma abordagem micrológica de aspectos representativos da 

sociedade, deram-nos subsídios para (re)pensar a influência da mídia informatizada no 

universo infantil. Em termos de estratégias metodológicas, analisamos os filmes Angry Birds 

e Hotel Transilvânia 2, considerados exemplos paradigmáticos que apontam para o interesse 

da indústria cultural em manter as crianças cada vez mais conectadas e desejosas de seus 

produtos. Foram também analisadas algumas peças publicitárias, promoções mercadológicas, 

jogos e produtos direcionados ao público infante, considerando a intensidade dos estímulos 

mercadológicos e o modo de dirigir-se ao público infantil. A partir desse material procuramos 

identificar as possíveis implicações psicossociais na vida das crianças que, cada vez mais 

cedo, têm utilizado dispositivos eletrônicos portáteis em diversas situações em seu cotidiano, 

em especial em seus momentos de lazer – locus de observação privilegiada desta pesquisa. As 

reflexões finais apontaram para três elementos relevantes na relação da criança com a mídia 

informatizada: a inserção da criança no mercado através da tecnocultura - versão atualizada da 

indústria cultural - tornando-a alvo privilegiado dos interesses mercantis; a escassez de tempo, 

em face das inúmeras atividades extra-curriculares em que os artefatos tecnológicos se fazem 

onipresentes e o consequente excesso de estímulos virtuais, daí advindos. Em face desses 

elementos, o tempo da criança tende a ser preenchido por telas em detrimento da relação com 

o outro, com os pais, com os amigos e da própria experiência consigo mesma, gerando um 

enfraquecimento da experiência com sentido e uma pauperização dos vínculos afetivos.  

 

Palavras-chave: Indústria cultural; Novas tecnologias; Lazer; Infância; Experiência. 
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ABSTRACT 

 

In contemporary society, the market is constantly launching computerized electronic devices 

aimed at children, who have an increasing and precocious contact with all the virtual 

advertising media, through the cultural industry; and the sophisticated electronic devices, like 

tablets and smartphones, proliferate rapidly in the world of children in the form of 

entertainment. Thus, in this work, we seek to analyze the strategies used by the cultural 

industry to stimulate the use of new technologies in childhood, as well as to reflect on the 

psychosocial implications of early contact with these technological devices in the context of 

contemporary consumer society, with particular concern about how childhood experience is 

affected. For this purpose, we use as theoretical-methodological axis the thinkers of the 

Frankfurt School, who, in proposing a theoretical-critical analysis of culture, based on a 

methodology that favors a micrological approach to representative aspects of society, have 

given us enough information to (re)think about the influence of computerized media in 

children's universe. In terms of methodological strategies, we analyzed the movies Angry 

Birds and Hotel Transylvania 2, which are considered paradigmatic examples that point to the 

interest of the cultural industry in keeping children increasingly connected and wishful for 

their products. Some publicity pieces, market promotions, games and products aimed at the 

infant audience were also analyzed, considering the intensity of marketing stimulation and the 

way of addressing the children's audience.  From this work we seek to identify the possible 

psychosocial implications in the lives of children who have used portable electronic devices in 

different situations of their daily lives, especially in their leisure time - locus of privileged 

observation in this research. The final considerations pointed to three relevant elements in the 

relationship between the child and computerized media: the child's insertion into the market 

through technoculture - an updated version of the cultural industry - making it a privileged 

target of market interests; the shortage of time, considering the countless extra-curricular 

activities in which the technological artifacts become omnipresent and the consequent excess 

of virtual stimulus that derives from that.  In view of these elements, the child's time tends to 

be filled by screens at the expense of the relationship with the other ones, with parents, with 

friends and with their own experience with themselves, generating a weakening of the 

meaningful experience and a pauperisation of affective bonds. 

 

Keywords: Cultural industry; New technologies; Leisure; Childhood; Experience. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Em dezembro de 2006, dois produtores tiveram a ideia de carregar no YouTube 

uma animação infantil para que fosse apresentada numa reunião em que eles não poderiam 

estar presentes. O que parecia ser uma simples solução para um problema ganhou proporções 

jamais imaginadas pelos futuros empresários: o vídeo era de acesso público e rapidamente se 

popularizou. Passados sete anos do lançamento da animação – protagonizada pela 

personagem Galinha Pintadinha – o canal que abriga os vídeos dos produtores ganhou o 

título de maior canal do YouTube, após o alcance da marca de um bilhão de visualizações. 

Para comemorar, no dia 3 de fevereiro de 2014, o canal lançou um vídeo de um minuto que 

finaliza com a frase: “Parabéns, Galinha Pintadinha por deixar as crianças quietinhas 1 bilhão 

de vezes”. Tais vídeos conhecidos por deixarem as “crianças quietinhas” podem ser assistidos 

em aparelhos de televisão, computadores, aparelhos de DVD portáteis, monitores de DVD 

acoplados em bancos de automóveis, tablets e smartphones. No caso do tablet, a marca 

oferece a possibilidade – àqueles que têm dinheiro e disposição para pagar – do pequeno 

consumidor assistir aos vídeos em qualquer lugar por intermédio de um aparelho fabricado 

exclusivamente para crianças. O aparelho conta com uma capa de borracha no formato da 

personagem feita para evitar grandes danos, em caso de queda ou outros impactos. 

O visível sucesso atribuído aos vídeos direcionados ao público infantil disponíveis 

na internet, bem como a possibilidade de assisti-los nos mais diversos dispositivos eletrônicos 

oferecidos pelo mercado, cada vez mais miniaturizados e especificamente direcionados ao 

público infantil, são alguns pontos que nos chamam a refletir sobre a relação entre crianças e 

mídia, na contemporaneidade. Sendo assim, com base na definição de indústria cultural 

elaborada pelos teóricos da Escola de Frankfurt,  Theodor Adorno e Max Horkheimer (1985), 

concebida como um fenômeno que envolve, não apenas o âmbito da produção, como também 

a circulação de bens de consumo e bens culturais, com uma forma de racionalização 

específica, modos próprios de planejamento e interesses voltados para o capital – buscamos 

investigar estratégias utilizadas na contemporaneidade para estimular o uso das novas 

tecnologias na infância, bem como refletir sobre as possíveis implicações psicossociais 

decorrentes do contato cada vez mais crescente e precoce com esses recursos tecnológicos. 

Para tanto, tomaremos principalmente o âmbito da produção, mais precisamente de bens 

culturais midiáticos voltados ao público infantil – como animações, filmes ou mesmo 
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quadrinhos infantis – devido ao aparecimento crescentemente das novas tecnologias1 nestas 

produções. É assim que vemos, por exemplo, em uma história em quadrinhos da personagem 

Mônica, criação do cartunista brasileiro Maurício de Sousa, um caldeirão de uma bruxa sendo 

substituído por um smartphone.  

Ao observar a produção cultural midiática direcionada ao público infantil, 

notamos que alguns elementos se mostram significativos na relação que esta estabelece com 

as crianças nas sociedades contemporâneas tecnologicamente desenvolvidas. Destacamos, por 

exemplo, a forte presença de mensagens publicitárias com o intuito de vender para as 

crianças, tanto os próprios aparelhos eletrônicos – como smartphones e tablets – quanto os 

produtos presentes nos conteúdos midiáticos que são acessados nestes aparelhos. Assim, 

julgamos importante trazer para nossa discussão teórica o conceito de sociedade de consumo, 

tal como trabalhado por Fátima Severiano (2007) em Narcisismo e Publicidade, tendo em 

vista que o consumo, longe de se tratar de uma mera troca mercantil, é o modo prevalecente 

de produção de subjetividades contemporâneas. É importante elucidar que: 

 

[...] a sociedade de consumo não se constitui, de forma alguma, numa etapa que veio 

a suplantar a sociedade de produção, uma vez que é a sociedade de produção quem 

fabrica a demanda (e cria “necessidades”) para que se venda o que já foi produzido e 

é a sociedade de consumo, com suas instituições promotoras, que impulsiona a 

venda. Produção e consumo são partes de uma mesma totalidade indissociável, de 

um mesmo sistema – o capitalista. (SEVERIANO, 2007, p. 64). 

 

Assim, de acordo com o referencial teórico-metodológico dos frankfurtianos, 

Severiano (2007) elege um particular, o consumo – e mais precisamente a publicidade – para, 

a partir dele, desvelar a totalidade da sociedade administrada, a qual se referem Adorno e 

Horkheimer (1985). Os resultados de suas pesquisas mostram que o consumo é, hoje, a 

principal ferramenta de administração da sociedade e, em última instância, das próprias 

subjetividades.  

Para além da presença da publicidade, notamos, ainda, o lugar privilegiado que as 

tecnologias ocupam em várias esferas da vida da criança, como a familiar, a escolar e o lazer. 

Portanto, a partir da preocupação acerca das investidas da indústria tecnológica no universo 

infantil, tais elementos serão aqui analisados, sobretudo no que diz respeito ao âmbito do 

lazer.  

Portanto, para que possamos pensar acerca do lugar que as tecnologias ocupam 

nas sociedades marcadas pelo progresso técnico e científico, remetemo-nos, principalmente, 

                                                           
1 Analisaremos sobretudo smartphones e tablets, por serem tecnologias miniaturizadas que permitem o acesso à 

internet e, com isso, a jogos, filmes, redes sociais etc. 
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às teses desenvolvidas em meados do século XX pelos pensadores da Escola de Frankfurt, que 

nortearão esta pesquisa, tanto em relação aos aspectos teóricos, quanto em relação aos 

aspectos metodológicos. Para Marcuse (1978), por exemplo, os aparatos técnicos das 

sociedades industriais não devem ser considerados neutros, posto que são fortemente 

influenciados pelo domínio das grandes corporações e funcionam enquanto instrumentos que 

servem “para instituir formas novas, mais eficazes e mais agradáveis de controle social e 

coesão social.” (MARCUSE, 1978, p. 18). Além disso, outro importante aspecto a ser 

considerado diz respeito ao modo como a indústria cultural tende a produzir subjetividades 

estandardizadas a partir dos ideais encarnados em seus produtos. (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985).  

Minha preocupação reside em apontar as formas de dominação vigentes a partir 

do modo como a indústria cultural, mais precisamente no âmbito da produção, tem estimulado 

cada vez mais o consumo das novas tecnologias na infância, bem como em refletir sobre quais 

as implicações psicossociais decorrentes do uso precoce das microtecnologias, considerando 

em especial modo como isto afeta as experiências infantis. 

Para tematizar a infância em acordo com nossos propósitos de estudos, partiremos 

dos estudos de Philippe Ariès (2012) presentes na História Social da Criança e da Família, 

posto que dão-nos suporte para pensar sobre os discursos proferidos acerca da infância na 

contemporaneidade, trazendo à tona a ideia de que o modo como se pensa a infância é 

passível de mudanças de acordo com as contingências sociais, políticas e econômicas de cada 

época. Segundo Souza (1996), a maneira como o conceito de infância é concebido em cada 

momento histórico repercute diretamente no comportamento de adultos, adolescentes e, 

certamente, das próprias crianças. Sendo assim, embora saibamos que “a infância é uma 

invenção moderna, iluminista, ainda que se possa com tranquilidade falar em infância nos 

escritos dos antigos (...)”, como informa Vaz (2009, p. 38), o modo como a enxergamos 

transforma-se a cada época de acordo com nossa cultura e ideais. 

Desde que a ideia de infância, tal qual conhecemos hoje, começou a ser 

construída, no final da Idade Média (ARIÈS, 2012), a relação das crianças com as tecnologias 

da informação foram se estreitando progressivamente. Inicialmente, com a prensa tipográfica, 

surgiu a possiblidade de adultos desenvolverem estudos sobre as crianças, tanto no âmbito 

biológico, quanto no âmbito social. Com o tempo, os livros foram aos poucos sendo escritos 

para serem direcionados também às crianças, entrando no cotidiano dos infantes com o 

objetivo de moldá-los de acordo com a moral vigente e torná-los capazes de adquirir o 

conhecimento necessário para que pudessem, finalmente, ingressar no mundo adulto. 
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(POSTMAN, 2012). De todo modo, como veremos no decorrer dessa pesquisa, foi a partir do 

século XX que o vínculo estabelecido entre as crianças e as tecnologias de informação mudou 

completamente. (BRYANT, 2009). 

De acordo com Bryant (2009), que fala a partir de uma perspectiva do mercado, 

tanto o cinema como o rádio, classificados como meios de comunicação de massa, captaram a 

atenção das crianças já em seus primórdios, mesmo que o conteúdo transmitido não fosse 

produzido com a finalidade de agradar o público infantil. Porém, percebendo o grande 

interesse das crianças nesses meios, rapidamente as empresas, hoje grandes corporações 

mundiais, a exemplo da Disney, passaram a se comunicar diretamente com os pequenos. Não 

demorou muito para que os apelos comerciais começassem a eclodir, mesmo que sutilmente, 

nas programações infantis. (BRYANT, 2009).  

Com a invenção da televisão, os primeiros apelos comerciais foram no sentido de 

vender o próprio aparelho em si, através da mensagem de que a televisão serviria para unir as 

famílias. (BRYANT, 2009). Essa estratégia comercial se tornou, inclusive, um dos temas 

trabalhados pelo cartunista argentino Quino (2010), nas consagradas tirinhas de sua principal 

personagem, Mafalda. Quando da consolidação da televisão, como meio de comunicação de 

massa popularizado, as empresas começaram a investir de forma crescente nas programações 

infantis em dias e horários específicos durante a semana.  

No final do século XX, a criança passou a ser vista como um rentável nicho de 

mercado, sobretudo pelas grandes corporações e controladores dos meios de comunicação. 

Filmes infanto-juvenis e desenhos animados, por exemplo, tinham a finalidade de vender 

produtos diretamente paras as crianças, fossem estes produtos os próprios filmes, alimentos 

com embalagens estampadas com personagens famosos ou mesmo bonecos representando 

personagens. Segundo Bryant (2009, p. 34):  

 

Neste ambiente se proliferam programas, desde os benignos Smurfs, Rainbow Brite 

e Meu Pequeno Pônei até os selvagens Transformers, He-Man e Thundercats. Em 

muitos casos, os criadores de conteúdo durante essa década estavam tão fortemente 

alinhados com os fabricantes de brinquedos que era difícil diferenciar em que ponto 

começava uma organização e a outra terminava na produção dos programas.  

 

Assim, é a partir destas considerações que julgamos necessário considerar a 

imersão da criança no contexto da sociedade de consumo contemporânea. Para tanto, 

remetemo-nos aos estudos empreendidos por Severiano (2007) em Narcisismo e Publicidade, 

a fim de compreender em que medida essa configuração social pode afetar a construção das 

subjetividades. Segundo a autora, os objetos de consumo passam a constituir-se enquanto 
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fonte de referência identitária privilegiada já que carregam consigo valores, ideais e estilos de 

vida arbitrariamente atribuídos pela indústria, o que acaba por culminar no processo de 

“pseudoindividuação”, em que “a individualidade do sujeito parece ter sido dissolvida a tal 

ponto que ele só tem o objeto como fonte de referência, como único suporte de identidade.” 

(SEVERIANO, 2007, p. 90). 

Outro elemento significativo a ser analisado acerca deste contexto diz respeito à 

segmentação da produção: devido ao desenvolvimento tecnológico informatizado do final do 

século XX, o modelo fordista, caracterizado por suas longas cadeias de produção – 

predominante nas “sociedades de massa” – passa a dar espaço às técnicas de produção 

japonesas, cujas cadeias de montagem tornaram-se mais curtas e flexíveis, permitindo o 

fenômeno da segmentação do mercado. (SEVERIANO; ESTRAMINA, 2006). Isto é 

relevante porque, com a segmentação, as empresas passaram a focar a sua produção – e, 

consequentemente, suas campanhas publicitárias – em grupos sociais cada vez mais 

específicos e é dessa maneira que a infância se torna também um rentável nicho de mercado. 

(LINN, 2006; SCHOR, 2009). 

Desse modo, a sociedade de consumo segmentada, embora seja exaltada pelo 

mercado como “democrática”, posto que há produtos direcionados a vários grupos específicos 

dentro da sociedade, possui elementos implícitos de dominação cultural, na medida em que 

“[...] fragmenta-se, pluraliza-se, diversifica-se e personaliza-se para melhor controlar.” 

(SEVERIANO, 2007, p. 88).   

É nesse sentido que, para que consigam êxito nas campanhas, as empresas 

costumam “estudar” minuciosamente cada segmento de consumidor. No caso das crianças, há 

relatos de estudos que ultrapassam meras pesquisas feitas com pais e adentram no ambiente 

familiar, no intuito de observar o cotidiano da criança, desde o momento em que ela acorda 

até a hora de dormir. (SCHOR, 2009).  

É por esse motivo que, a partir de nosso marco teórico - a Teoria Crítica da Escola 

de Frankfurt - destacamos o conceito de indústria cultural, o qual possibilita desvelar formas 

de dominação social mascaradas de entretenimento no universo infantil mediado pelas novas 

tecnologias. Este conceito, que está entre os mais importantes desenvolvidos pelos autores, foi 

elaborado em meados do século XX na Dialética do esclarecimento por Theodor Adorno e 

Max Horkheimer (1985), com o intuito de substituir o termo “cultura de massa”. Falar de 

cultura de massa seria dar margem ao entendimento de que “se trata de algo como uma 

cultura surgindo espontaneamente das próprias massas, em suma, da forma contemporânea de 

arte popular. Ora, dessa arte a indústria cultural distingue-se radicalmente.” (ADORNO, 1978, 
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p. 287). Para o autor, a indústria produz uma cultura estandardizada, artificial e com fins 

mercadológicos, que prejudica não apenas a arte erudita, que “se vê frustrada de sua 

seriedade” (Adorno, 1978, p. 287), mas também a arte popular em seu caráter de resistência 

quanto ao controle social. Para Adorno (1978, p. 288): 

 

[...] a indústria cultural inegavelmente especula sobre o estado de consciência e 

inconsciência de milhões de pessoas às quais ela se dirige, as massas não são, então, o 

fator primeiro, mas um elemento secundário, um elemento de cálculo; acessório da 

maquinaria. O consumidor não é rei, como a indústria cultural gostaria de fazer crer, 

ele não é o sujeito dessa indústria, mas seu objeto.  

 

É, portanto, nesse sentido que a indústria cultural aparece no contexto desta 

pesquisa, visto que, atualmente, está entre suas práticas a produção de mercadorias culturais 

voltadas às subjetividades infantis. É importante salientar que, nesse processo, não nos parece 

haver, por parte dos produtores, uma preocupação acerca das possíveis consequências 

psicossociais do uso precoce e intensivo de artefatos tecnológicos pelos sujeitos infantis – 

passíveis de afetar inclusive o modo como a criança lida consigo mesma, com o outro e com o 

mundo – mas sim com o lucro que será gerado, o que nos leva a investigar o caráter 

preponderantemente instrumental deste fenômeno.  

A indústria cultural é, assim, orientada por uma racionalidade instrumentalizada, 

de caráter quantitativo, desvinculada da reflexão sobre seus fins éticos, estéticos e 

qualitativos, constituindo-se tão somente em uma função formal do pensamento. É esta 

mesma razão – que na contemporaneidade tende a se tornar absoluta, desvirtuando-se dos 

propósitos iniciais do esclarecimento e da emancipação humana – que possibilita o 

desenvolvimento das tecnologias informacionais sem o questionamento sobre os seus fins 

últimos, mas apenas enquanto instância favorável à manutenção do status quo e à dominação 

social na esfera da cultura. Para Adorno e Horkheimer (1985, p. 15): “[...] a ‘indústria 

cultural’ mostra a regressão do esclarecimento à ideologia, que encontra no cinema e no rádio 

sua expressão mais influente. O esclarecimento consiste aí, sobretudo, no cálculo da eficácia e 

na técnica de produção e difusão.”   

A exemplo disto, vale destacar que, em meados do século XX, o cinema, o rádio 

e, posteriormente, a televisão eram exaltados pelos grandes produtores midiáticos como meios 

de comunicação que proporcionavam lazer e entretenimento às massas: meios de 

comunicação “democráticos” devido ao seu amplo acesso e, também, devido à “popularização 

da cultura e da arte”. Entretanto, Adorno e Horkheimer (1985) buscavam chamar atenção para 

o caráter preponderantemente mercantil da produção midiática, a fim de mostrar que, para 



16 

 

além da preocupação com a difusão democrática da cultura e da emancipação humana, o 

objetivo final da produção era predominantemente o lucro das grandes corporações. 

Não apenas para Adorno e Horkheimer (1985), mas também para Marcuse (1978), 

a tecnologia não deve ser tratada de maneira isolada dos fins para os quais ela serve, como um 

conceito absoluto, neutro e fora de suas condições históricas, principalmente quando – seja de 

maneira oculta, seja de maneira explícita – a sociedade em questão preserva características 

totalitárias: 

 
Em face das particularidades totalitárias dessa sociedade, a noção tradicional de 

‘neutralidade’ da tecnologia não mais pode ser sustentada. A tecnologia não pode, 

como tal, ser isolada do uso que lhe é dado; a sociedade tecnológica é um sistema de 

dominação que já opera no conceito e na elaboração das técnicas. (MARCUSE, 1978, 

p. 19). 
 

Assim, se quem detém o poder sobre as tecnologias não são as massas, mas sim 

aqueles que se mantêm em posições dominantes e economicamente privilegiadas no interior 

da sociedade, torna-se árdua a conquista da emancipação e da libertação através desses meios. 

Para os frankfurtianos, como já referido, a emancipação constitui-se uma de suas principais 

preocupações, enquanto que o domínio sobre a técnica possibilita formas sutis de controle 

social.  

Reportamo-nos, ainda, ao conceito de tecnocultura desenvolvido por Muniz Sodré 

(2006), por entendermos que este atualiza nossas considerações acerca do conceito de 

indústria cultural na contemporaneidade. Para o autor, estamos inseridos em uma conjuntura 

midiatizada atravessada pela relação entre o homem, as tecnologias, os meios de comunicação 

e o mercado, ou seja, um contexto tecnocultural capaz de influenciar a forma como a 

realidade social é construída em termos de “moldagens de percepções, afetos, significações, 

costumes e produção de efeitos políticos”, seja por meio da mídia tradicional, seja por meio 

das mais recentes mídias informatizadas. (SODRÉ, 2006, p. 22). 

Atualmente, é nesse contexto tecnocultural – uma modalidade contemporânea da 

Indústria Cultural - que as crianças são inseridas tão logo vêm ao mundo: as filmagens de seus 

nascimentos em alta resolução, suas primeiras fotografias ainda na sala de parto sendo 

compartilhadas em tempo real, os vídeos supostamente educativos que lhes são oferecidos 

desde a mais tenra idade e os primeiros contatos com os tablets e os smartphones – muitos 

deles já fabricados em versões infantis – possibilitam essa inserção precoce na tecnocultura. 

Assim, preocupa-nos a naturalização desse modo de ser e estar no mundo, como se se tratasse 

da única maneira possível de se viver a realidade. A percepção de determinantes culturais 



17 

 

como se fossem da ordem da natureza é, geralmente, a responsável pela aceitação 

inquestionável de modos e estilos de vida – muitos deles originários de interesses 

socioeconômicos específicos – que são petrificados, inviabilizando, assim, possíveis 

transformações. Emerge daí uma ditadura dos fatos, que insuspeitos passam a ser tratados 

como “naturais”, quando na realidade são da ordem da história humana. 

É neste sentido que se faz imprescindível para a realização deste trabalho trazer 

para a discussão também o fenômeno da internet que, no contexto contemporâneo, parece 

alcançar e ultrapassar todos os outros meios de comunicação de massa anteriores. 

Questionamos em que medida esta nova mídia continua a facilitar os processos de dominação, 

posto que é considerada uma poderosa ferramenta para a publicidade e está acessível em 

diversos dispositivos – cada vez mais utilizados por crianças – tais como a própria televisão, 

computadores, smartphones, e tablets2.  Destarte, é importante deixar claro que a internet 

carrega consigo um caráter ambíguo (E. NETO, 2010), uma vez que abre também espaço para 

a resistência, para a produção e reprodução não apenas de informação, como também de 

conhecimento ou mesmo para a mobilização em prol de causas sociais. Entretanto, a 

preocupação aqui está em perceber de que forma a indústria cultural, em sua versão 

contemporânea, se insere no ambiente infantil de modo a ocupar um espaço dominante, por 

vezes minando, ou mesmo ofuscando, a experiência da infância.  

É, cada vez mais notório que a utilização das novas tecnologias tende a ocupar um 

espaço central na vida da criança, de modo que os aparatos tecnológicos funcionam, muitas 

vezes, como próteses que podem ser acionadas nos mais variados instantes do dia: seja nos 

momentos de lazer, em viagens ou mesmo durante as refeições. A este respeito, ainda em 

meados da década de 1990, a psicanalista Maria Rita Kehl, (1995) ao escrever sobre o modo 

como a TV é percebida no imaginário infantil, traça apontamentos que pouco se diferenciam 

das mais modernas tecnologias informacionais, podendo ser atualizados para o contexto da 

tecnocultura: “Ela [a televisão] tem potencialmente a possibilidade de estar 24 horas por dia 

em contato com você. Oferece continuidade e variedade. É doméstica, manejável, cotidiana. 

Ilude o tédio e a solidão”. Além disso, “representa para o imaginário infantil o papel que 

deveria ter sido da mãe primordial [ . . . ] a que não se ausenta, não se cala, não abandona, não 

frustra; aquela que nunca ignora o desejo da criança [...]” (KEHL, 1995, p. 172). Essa 

                                                           
2 Na data de 12 de outubro de 2014, quando se comemora o dia das crianças no Brasil, a página do Google fez 

uma homenagem aos pequenos com a logo da empresa desenhada em antigos brinquedos de madeira. Entretanto, 

ao clicar na logomarca –ou desenho–, o internauta era direcionado para uma página de pesquisa sobre o dia das 

crianças. O terceiro link da pesquisa tinha a seguinte chamada: Os 15 melhores presentes High Tech para o dia 

das crianças.  
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possibilidade que a tecnologia nos dá de estar sempre ao alcance das mãos, seja nos 

momentos de lazer, seja nos momentos de tédio, tem ressonância direta na experiência do 

próprio ser humano. 

Jorge Larrosa Bondía (2002), em seu texto Notas sobre a experiência e o saber de 

experiência, fala sobre a experiência em um mundo em que a técnica avança cada vez mais. 

Para o autor, “a cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos 

acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado para que nada nos aconteça.” 

(BONDÍA, 2002, p. 21). O autor nos mostra que, no contexto de nossa sociedade 

tecnicamente desenvolvida, a experiência se torna cada vez mais rara, devido ao excesso de 

informação, excesso de opinião, excesso de trabalho e escassez de tempo, medidas justamente 

pelas novas tecnologias informatizadas. Assim, se para as crianças muitas coisas “se passam”, 

possivelmente a própria experiência - no sentido em que Bondía (2002) definiu - sofra um 

processo de pauperização, na medida em que ela demanda apenas um mero espectador de 

imagens a assistir o que “se passa” nas inúmeras telas, desde cedo apresentadas à criança 

como uma realidade natural.  

Portanto, considerando que na sociedade de consumo contemporânea a infância 

tornou-se um segmento rentável do mercado – apenas mais um dos inúmeros – preocupa-nos 

saber quais as implicações psicossociais decorrentes deste modelo mercantil, especialmente 

na esfera da experiência do lazer infantil, que encontra-se fortemente atrelada ao consumo das 

novas tecnologias. 

 

1.1 Metodologia 

 

Optamos, para a realização desta pesquisa, pelo recurso da análise qualitativa, 

dada a importância de se levar em consideração o contexto sociocultural no qual nosso objeto 

está inserido, a fim de melhor interpretar o material reunido durante a investigação empírica. 

Desse modo, considerando as definições de sociedade de consumo, indústria cultural e, sua 

modalidade atual, a tecnocultura – essenciais para análise do contexto sociocultural em que 

nos encontramos – partimos da hipótese de que a indústria cultural vê na infância um rentável 

nicho de mercado para o consumo das novas tecnologias. Assim, pretendemos desenvolver 

uma análise acerca do modo como se dá o estímulo ao consumo dos mais recentes aparatos 

tecnológicos, por meio de uma análise teórico-crítica, de vários produtos culturais midiáticos, 

que serão aqui apresentados e explicitados adiante. Ao final, muito embora não trabalharemos 

diretamente com as crianças, buscaremos refletir sobre as possíveis consequências no âmbito 
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das experiências infantis, quando desse contato com as novas tecnologias desde a mais tenra 

infância.  

Destacamos a importância da Teoria Crítica para esta pesquisa, visto que suas 

contribuições não se dão estritamente no âmbito teórico, tão necessário para as análises dos 

dados empíricos: embasam também todo o caminho metodológico a ser trilhado.  Afinal, “o 

método da teoria crítica não pode ser o método indutivo da teoria tradicional, que ambiciona 

chegar à lei através da agregação de observações particulares.” (HORKHEIMER, 1941, apud 

ROUANET, 1989, p. 104). Segundo o autor, é necessário que se eleja um particular com 

vistas a alcançar o todo. Para conduzir este processo, entretanto, uma rigorosa reflexão crítica 

torna-se indispensável, pois o particular funciona como uma instância que propicia a crítica 

para se alcançar o universal.  

 Para Rouanet (1989, p. 108), “somente o particular, seja ele uma sinfonia ou um 

‘jingle’ publicitário (...) ou um horóscopo, pode dar acesso ao Todo”.  Assim, para os 

pensadores da Teoria Crítica, o particular - concebido enquanto algo, por vezes, insuspeito e 

natural -  possui extrema relevância como elemento representativo da totalidade, no que se 

refere às possibilidades de elaboração de análises críticas. É nesse sentido que, como 

estratégia metodológica, optamos, então, pela abordagem micrológica de Theodor Adorno, 

que, concordando com Horkheimer, baseia-se na eleição de um detalhe potencialmente 

revelador da lógica do “todo”. (SOARES; EWALD, 2011).  

Assim, as produções midiáticas direcionadas ao público infantil que serão aqui 

apresentadas, sejam elas peças publicitárias, vídeos, animações ou quadrinhos infantis, 

apresentam-se enquanto particulares a serem analisados com as lentes da abordagem teórico-

metodológica da Teoria Crítica. Como complemento para esta abordagem, elegemos ainda o 

método da pesquisa documental, conforme Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009) que, 

mediante a compreensão do contexto sociohistórico em que o objeto de estudo está inserido, 

permite-nos a utilização de materiais informais – como filmes, vídeos e fotografias – para a 

realização de uma análise potencialmente reveladora de sentidos e significados ocultos.  

Em todo caso, entendemos que, em uma pesquisa acadêmica, o excesso da 

formalização metodológica em detrimento do conteúdo e da reflexão crítica pode nos levar a 

uma fetichização do método prejudicial para as análises críticas fundamentais para esta 

pesquisa. (ADORNO, 2003). Nos diálogos entre Adorno e Popper, mencionados por Ganem 

(2012), o filósofo frankfurtiano adverte para os riscos de tornar o método uma esfera 

autônoma e isolada do pensamento e do conhecimento do real, tal como procediam os 

filósofos filiados ao Positivismo, ao Empirismo Lógico e aos pensadores do Círculo de Viena. 
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Não pretendo com isto, todavia, desvalorizar a importância do método, mas tão somente 

colocá-lo em posição de dependência da reflexão crítica que o engendra e o põe em marcha, 

bem que como retifica e ratifica suas próprias trilhas. 

 

1.2 Procedimentos 

 

Para que possamos cumprir com os objetivos desta pesquisa, além de reunir os 

materiais coletados, pretendemos organizá-los e classificá-los. Isto porque a produção cultural 

midiática direcionada às crianças é extremamente vasta. Não raramente surgem novas peças 

publicitárias, novos filmes, animações e histórias em quadrinhos que, de algum modo, 

inserem em seus enredos a utilização de mídias móveis.  

A partir de uma pré-seleção de materiais feita durante o primeiro ano de pesquisa, 

buscamos eleger quatro principais mídias, que são: produções audiovisuais, entre elas filmes 

e DVDs infantis; mídia tradicional escrita direcionada ao público infantil, como 

quadrinhos e revistas semanais; jogos feitos para serem rodados em tablets e smartphones e; 

peças publicitárias. Percebemos, com isto, que uma plataforma não exclui a outra, de modo 

que um filme, por exemplo, pode ser citado em uma mídia tradicional escrita, possuir um jogo 

para tablets e smartphones; e estar presente em peças publicitárias. Sendo assim, dentre os 

materiais encontrados, identificamos elementos que se repetem e que serão, portanto, insumos 

para nosso objeto de estudo, a saber: 1) produções audiovisuais e revistas impressas infantis 

que inserem os aparatos tecnológicos no enredo de suas histórias; 2) produções audiovisuais 

que não inserem os aparatos tecnológicos no enredo de suas histórias, mas que se utilizam da 

imagem licenciada dos personagens para a venda de produtos tecnológicos (virtuais ou não; 3) 

peças publicitárias que mesclam elementos tecnológicos com personagens infantis e; 4) o 

fenômeno dos “YouTubers Mirins”.  

A partir destes elementos, buscamos identificar exemplos paradigmáticos que 

abrangem, ao mesmo tempo, todas as categorias mencionadas. Encontramos, portanto, dois 

filmes infantis produzidos entre os anos de 2015 e 2016 pela empresa multinacional Sony, 

uma das gigantes em tecnologia no mundo. O primeiro deles chama-se “Hotel Transilvânia 

2”, uma produção audiovisual que, além de ser citada em revistas infantis e possuir jogos para 

tablets e smartphones, teve uma grandiosa campanha publicitária quando da sua exibição nos 

cinemas brasileiros. O segundo, chamado “Angry Birds”, consiste um jogo infantil para 

tablets e smartphones, que fez tanto sucesso que, em 2016, virou uma produção 

cinematográfica. 
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2 INFÂNCIA E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO: DOS LIVROS AOS 

TELEVISORES 

 

Como veremos neste capítulo, os primeiros sinais do nascimento da noção de 

infância, tal como a entendemos hoje, surgiram na Europa, ainda no fim da Idade Média. 

(ARIÈS, 2012). De lá até aqui, diversas foram as transformações quanto à maneira como 

lidamos com os infantes e os enxergamos. De todo modo, de acordo com Postman (2012), 

estudos desenvolvidos no campo da comunicação indicam que o surgimento da infância se 

deu em consonância com o desenvolvimento das tecnologias da informação. 

A realidade é que, no decorrer da história da infância, a relação da criança com as 

tecnologias da informação sempre ocorreu, muito embora tenha sofrido metamorfoses, na 

medida em que as próprias invenções também foram se aperfeiçoando e sendo controladas por 

grupos sociais distintos. (POSTMAN, 2012). Se no Renascimento e na Modernidade o livro 

era um forte aliado à moralização da criança – controlada prioritariamente pelo Estado, no 

século XX – os conteúdos veiculados pelo cinema, o rádio e a televisão voltados ao público 

infantil lançavam-se, preponderantemente, como entretenimento, sendo promovidos em 

grande parte por empreendimentos privados. 

Contudo, o que nos chama mais atenção diante desse desenrolar histórico é como 

as grandes corporações utilizaram-se dessas tecnologias para estimular o consumo infantil no 

decorrer do século XX. (BRYANT, 2009). Estímulo este intensificado com o advento da 

sociedade de consumo contemporânea especialmente entre as décadas de 1970 e 1980, 

Conforme Schor (2009), passando por um processo de aprimoramento nos últimos anos, com 

a expansão das novas tecnologias da informação. Hoje, aparelhos sofisticados e equipados 

com internet possibilitam que estratégias comerciais nos sigam onde quer que possamos ir. 

Sendo assim, com o intuito de melhor entender estas transformações, buscamos, aqui, 

elaborar uma explanação histórica acerca da relação infância e mídia, sobretudo durante o 

século XX e o início do século XXI. 

Sabemos hoje que nosso olhar sobre a criança transforma-se a cada época, a cada 

conjunto de valores e a cada cultura, porém, nem sempre tivemos essa compreensão. Na 

realidade, esse entendimento surgiu há pouco mais de meio século, impulsionado pelos 

estudos do historiador francês Philippe Ariès (2012) – publicados originalmente em 1960 em 

sua obra L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime3 – que apresentaram pela primeira 

                                                           
3 A edição brasileira deste livro (Ariès, 2012) consiste na tradução de uma versão abreviada de L’enfant et la vie 

familiale sous l’Ancien Régime, publicada na França em 1973.  
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vez a ideia de que a concepção de infância sofreu transformações com o passar tempos, sendo, 

portanto, histórica4. Segundo o autor, apenas no fim do período medieval os sentimentos de 

infância5 começaram a surgir: 

 

[...] o primeiro [sentimento de infância], difundido e popular, a “paparicação”, 

limitava-se às primeiras idades e correspondia à ideia de uma infância curta; o 

segundo, que exprimia a tomada de consciência da inocência e da fraqueza da 

infância, e, por conseguinte, do dever dos adultos de preservar a primeira e 

fortalecer a segunda, durante muito tempo se limitou a uma pequena minoria de 

legistas, padres ou moralistas. (ARIÈS, 2012, p. 123). 
 

Assim, embora o sentimento de uma infância curta – em que as crianças 

ingressavam no mundo adulto tão logo dominavam a fala e tornavam-se independentes de 

suas mães e amas – tenha prevalecido por muito tempo, sobretudo nas camadas mais 

populares, os legistas, padres e moralistas do século XVII buscaram estendê-lo com a 

fundação das primeiras escolas, inicialmente acessíveis predominantemente às classes mais 

abastadas. Ariès (2012, p. 123) observa que “esses mesmos homens, obcecados pela a 

educação, encontraram-se também na origem do sentimento moderno da infância e da 

escolaridade.” Sobre o sentimento moderno de infância, o teórico estadunidense Neil Postman 

(2012, p. 12) diz que: 

 

A ideia de infância é uma das grandes invenções da Renascença. Talvez a mais 

humanitária. Ao lado da ciência, do estado-nação e da liberdade de religião, a 

infância, como estrutura social e como condição psicológica, surgiu por volta do 

século dezesseis e chegou refinada e fortalecida aos nossos dias. 

 

Estas considerações nos mostram que o conceito de infância não deve ser 

entendido como natural, tampouco como inevitável, mas sim como uma construção social 

passível tanto de modificações no âmbito prático – em termos de comportamento infantil, por 

exemplo – quanto de interpretações no âmbito teórico6. Como afirma Solange Jobim e Souza: 

 

A compreensão que se tem da infância no mundo contemporâneo exige, daqueles 

                                                           
4 Aqui, concordamos com Corsaro (2011, p. 75), que diz: “Embora alguns elementos da posição de Ariès sejam 

considerados questionáveis, seu trabalho é da maior importância para a história da infância. Destaque-se que ele 

apresentou a infância como uma construção social (...)”, o que até então não havia sido feito. 
5 O sentimento de infância corresponde à consciência de que a infância possui particularidades. Afirmar que não 

existia sentimentos de infância antes do fim da Idade Média” [...] não quer dizer que as crianças fossem 

negligenciadas, abandonadas ou desprezadas (ARIÈS, 2012, p. 99). O que ocorre é que naquela época, embora 

as crianças fossem estimadas, não existia de forma consciente a diferença entre crianças e adultos como passa a 

ocorrer com a fundação das escolas. 
6 Amadeu Weinmann (2014, p. 21) elucida que enquanto “Ariès fala em descoberta da infância; Postman a 

denomina invenção, mas é conciliador com os que a compreendem uma descoberta”. De toda forma, 

independente se houve a invenção ou descoberta da infância, nenhuma dessas interpretações muda o fato de que 

a maneira como concebemos a infância é passível de transformações. 
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que atuam com esse segmento da sociedade – educadores, por exemplo –, um olhar 

atento sobre processor históricos e culturais pelos quais a própria ideia de criança se 

construiu ao longo dos tempos. [...]  A concepção de infância pode ser percebida a 

partir dos discursos de cada época, como narrativas teóricas, literárias, 

cinematográficas, jornalísticas, publicitárias e, especialmente, narrativas cotidianas, 

que demarcam os lugares e os papéis sociais assumidos por crianças e adultos. A 

linguagem utilizada na vida prática revela a imagem vigente que se tem da infância 

e, desse modo, podemos observar nas conversas, nos gestos e nos comportamentos 

os modos de ser criança em determinada época. (SOUZA, 2016, p. 201). 

 

Embora não seja nosso intuito fazer uma descrição detalhada da história do 

conceito de infância7, entendemos que as considerações de Neil Postman se fazem essenciais 

para a discussão acerca da relação entre infância e tecnologia. Isto porque em uma de suas 

principais obras, O desaparecimento da infância (2012), o autor nos mostra que o 

desenvolvimento técnico, sobretudo no campo da comunicação, tem influência direta na 

concepção que possamos vir a ter a respeito da infância. Em meados do século XV, por 

exemplo, a invenção da tipografia permitiu o surgimento de: 

 

[...] um novo mundo simbólico, que exigiu, por sua vez, uma nova concepção de 

idade adulta. A nova idade adulta, por definição, excluiu as crianças. E como as 

crianças foram expulsas do mundo adulto, tornou-se necessário encontrar um outro 

mundo que elas pudessem habitar. Este outro mundo veio a ser conhecido como 

infância. (POSTMAN, 2012, p. 34).  

 

O que não significa que a infância, como conceito, surja no mesmo momento em 

que o prelo8, já que aquela “precisou de quase duzentos anos para se transformar num aspecto 

aparentemente irreversível da civilização ocidental.” (POSTMAN, 2012, p. 42). Significa, 

sim, que os limites entre o mundo das crianças e o mundo dos adultos começam a ser 

estabelecidos na medida em que, para conquistar o posto de “Homem Letrado”, o jovem 

deveria antes ter acesso ao conhecimento amplamente difundido pela tipografia. Nas palavras 

de Postman (2012, p. 50), conquistar a idade adulta: 

 

Tornou-se uma realização simbólica e não biológica. Depois da prensa tipográfica, 

os jovens teriam que se tornar adultos e, para isso, teriam de aprender a ler, entrar 

no mundo da tipografia. E para realizar isso precisariam de educação. Portanto a 

civilização europeia reinventou as escolas. E, ao fazê-lo, transformou a infância 

numa necessidade. 

 

A escola tornou-se, então, o lugar em que a criança deveria superar várias etapas 

até tornar-se apta a participar do mundo dos adultos. Dominar a fala deixou de ser critério 

                                                           
7 Para este propósito, sugerimos a leitura dos livros de Philippe Ariès, Neil Postman e Amadeu Weinmann 

citados neste trabalho.  
8 Máquina utilizada para impressão gráfica. 
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único para esta inserção, já que depois da popularização da tipografia ela precisou aprender, 

além da leitura, também a escrita, para, somente a partir disso, conhecer assuntos mais 

sofisticados. Para Postman (2012, p. 59): “O que tinha acontecido [...] era que por meio da 

tipografia e de sua serva, a escola, os adultos adquiriram um controle sem precedentes sobre o 

ambiente simbólico do jovem.”   

Se no decorrer da Idade Média, adultos e crianças compartilhavam os mesmos 

ambientes, as mesmas atividades e os mesmos assuntos, com a criação das escolas, os adultos 

passaram a controlar a construção dos espaços voltados para elas, além das atividades e temas 

que poderiam ser abordados com elas. A consequência disso foi que com o tempo, as crianças 

passaram a ser indivíduos que “[...] falavam de modo diferente dos adultos, que passavam 

seus dias de modo diferente, vestiam-se de modo diferente, aprendiam de modo diferente e, 

no fim das contas, pensavam de modo diferente.” (POSTMAN, 2012, p. 59).  

Quanto aos assuntos que as crianças poderiam ter acesso, embora a emergente 

cultura do livro tenha feito com que segredos teológicos, políticos e acadêmicos pudessem ser 

amplamente compartilhados, naquele mesmo momento histórico, o conhecimento livresco que 

as crianças poderiam receber era bastante controlado, não apenas por educadores, mas 

também pelos pais, que passaram a ter responsabilidades efetivas quanto à educação dos 

filhos. (POSTMAN, 2012, p. 58). Assim, o mundo adulto passou a ser um segredo para as 

crianças, quando restringiu para si informações e assuntos relacionados à sexualidade, à 

violência, às doenças, à morte e ao dinheiro, “de forma que até recentemente, uma das 

diferenças importantes entre a criança e o adulto residia no fato de os adultos estarem de 

posse da informação que não era considerada adequada às crianças.” (POSTMAN, 2012, p. 

63). Caso a criança viesse a ter contato com esses assuntos, principalmente os relativos à 

sexualidade, o sentimento de vergonha era nelas inculcado.  

O que Postman (2012) nos mostra, portanto, é que a tipografia - enquanto 

tecnologia situada no campo da comunicação - teve influência fundamental no 

desenvolvimento do conceito moderno de infância. Obviamente, as transformações não se 

deram igualmente em todos os lugares da Europa nem em todas as classes sociais9. Tampouco 

aconteceram ao mesmo tempo, já que fatores como os interesses religiosos e comerciais 

também interferiam na maneira como esses conceitos se consolidavam na modernidade. O 

que é certo é que quanto mais a escola era valorizada e desenvolvida em determinada região, 

                                                           
9 “A infância começou indiscutivelmente como uma ideia de classe média, em parte porque a classe média podia 

sustentá-la. Outro século se passaria antes que a ideia se infiltrasse nas classes mais baixas.” (POSTMAN, 2012, 

p. 59). 
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mais rápido o sentimento de infância se consolidava e o mundo simbólico das crianças se 

distanciava do mundo simbólico dos adultos. 

A prensa tipográfica foi, contudo, apenas o primeiro recurso técnico 

comunicacional a interferir na nossa compreensão acerca do conceito de infância no decorrer 

da modernidade. Na realidade, Postman (2012, p. 86) nos explica que as mudanças na 

tecnologia da comunicação invariavelmente interferem na nossa compreensão de mundo e 

consequentemente no nosso modo de pensar a infância:  

 

A infância [...] foi fruto de um ambiente em que uma forma especial de informação, 

exclusivamente controlada por adultos, tornou-se pouco a pouco disponível para as 

crianças por meios consideráveis psicologicamente assimiláveis. A subsistência da 

infância dependia dos princípios da informação controlada e da aprendizagem 

sequencial.  

 

Após a tipografia, por exemplo, o telégrafo também teve influência na infância 

quando retirou das famílias e da escola o controle da informação, alterando “o tipo de 

informação que as crianças podiam ter acesso, sua qualidade e quantidade, sua sequência, e as 

circunstâncias em que seria vivenciada.” (POSTMAN, 2012, p. 86). O autor observa, 

entretanto, que o telégrafo foi apenas um sinal do que aconteceria entre a metade do século 

XIX e a metade do Século XX, em termos de invenções no campo da comunicação elétrica, já 

que foram criados, em seguida, o telefone, o fonógrafo, o cinema, o rádio e a televisão, todos 

eles contribuindo para a construção de um novo mundo simbólico capaz de influenciar o 

entendimento acerca do conceito de infância e seus modos de se lidar com ela.  

No decorrer do século XX, o cinema, o rádio e a televisão foram as mídias 

comunicacionais que mais sofreram mudanças no que diz respeito ao conteúdo dirigido às 

crianças. Sob a perspectiva do mercado, J. Alison Bryant (2009) traça um percurso histórico 

que nos ajuda a compreender como se desenvolveu a indústria da mídia infantil através desses 

meios. O que podemos observar logo de início é que, diferente da função do livro de educar e 

moralizar, essas mídias se estabelecem como meios em que as crianças e jovens poderiam 

passar o tempo, ou seja, como meios de entretenimento. (BRYANT, 2009). Sobre isto, Juliet 

Schor (2009, p. 8) observa que foi justamente no século XX que “as crianças aprenderam a 

gostar de comprar e tornaram-se ávidos consumidores de produtos popularmente oferecidos, 

como filmes, seriados do rádio e da televisão, livros e histórias em quadrinhos.”  

Segundo Bryant (2009), o cinema e o rádio foram os primeiros meios de 

comunicação de massa a captar o interesse infantil. Na década de 1920, as produções 

cinematográficas já atraíam um público infantil considerável mesmo que os conteúdos, que 
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em geral eram compostos de filmes de curta-metragem e jornais de atualidades, não fossem 

produzidos diretamente a elas. Para se ter uma ideia, os filmes direcionados especialmente a 

crianças e famílias só começaram a ser reproduzidos em 1937, quando a Disney lançou um de 

seus filmes mais conhecidos: Branca de Neve e os Sete Anões.  

O rádio, por sua vez, passou a despertar o interesse das crianças na década de 

1930. Devido ao caráter caseiro do rádio e, portanto, da sua acessibilidade, o rádio 

rapidamente passou a concorrer com o cinema, no que diz respeito à captura de atenção 

infantil. As crianças já não iam para o cinema com a mesma frequência, enquanto sua atenção 

se voltava consideravelmente para o rádio. Nos Estados Unidos, essa popularização do rádio 

despertou o interesse comercial de empresas do ramo alimentício, que passaram a patrocinar 

programas de rádio infantis como O mágico de Oz, inspirado na obra de L. Frank Baum. 

Segundo Bryant (2009, p. 29): 

 

[...] Os anunciantes começaram a encarar o rádio como uma mídia importante, 

especificamente para alcançar crianças. [...] Esta forma de patrocínio radiofônico 

permaneceu relativamente inalterada até a década de 1950, quando a televisão 

começou a suplantar o rádio como a mídia de escolha das crianças.  

 

Assim, o apelo ao consumo surgiu já nas primeiras programações infantis, mesmo 

que de maneira indireta, através de patrocínios. Esse tipo de estímulo se aperfeiçoou ao longo 

da história com a criação de novos recursos publicitários cada vez mais sutis, como veremos 

adiante. Dessa maneira, ressaltamos que, historicamente, a relação que se estabeleceu entre a 

infância e as tecnologias comunicacionais foi predominantemente pautada no estímulo ao 

consumo, seja ele de alimentos, roupas, brinquedos ou mesmo das próprias tecnologias. 

Desde a década de 1940 até o início da década de 1950, por exemplo, os 

programas voltados para o público infantil nos Estados Unidos tinham como objetivo 

transmitir a ideia de que a TV era o novo local de encontro da família com o intuito de vender 

mais aparelhos de televisão aos pais10. Em seguida, as primeiras emissoras deram início a 

parcerias comerciais em que os programas infantis passariam a vender brinquedos para 

crianças dentro da própria programação. Segundo a autora, “Este novo modelo de publicidade 

proporcionou uma oportunidade maravilhosa para que as companhias de brinquedos 

assumissem uma posição forte na propaganda para crianças na televisão.” (BRYANT, 2009, 

                                                           
10 Sobre isto, Quino, em meados dos anos 1960, quando a televisão já começava a se popularizar na Argentina, 

publicou uma tirinha em que o pai da sua mais consagrada personagem reclama com um tanto de aflição: “Não 

quero que a Mafalda se torne uma telemaníaca idiota! Maldito dia em que foram falar de televisão para ela! E 

quando penso que o próprio Papa disse que a televisão une famílias! Se o Papa tivesse filhos ele não pensaria 

assim! [...]” (QUINO, 2010, p. 4). 
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p. 30). Aqui, vale mencionar que as empresas costumavam “confundir propositadamente o 

espectador, ao misturar apelo à venda durante a transmissão do evento (...). Esses primeiros 

anúncios podem ser considerados grosseiros e se baseavam em estratégias de pressão e 

mesmo em atitudes enganosas.” (SCHOR, 2009, p. 34). A autora dá o exemplo da empresa 

Mattel que, ao lançar a boneca Barbie em 1958, reproduziu na televisão mini episódios 

mostrando a “vida da boneca”. Tamanho foi o sucesso da publicidade na televisão que os 

comerciais foram interrompidos porque a empresa não tinha como sustentar a demanda, que 

excedeu significativamente o estoque.  

Em meados dos anos 1960, além de brinquedos, as empresas passaram a anunciar 

outros tipos de mercadorias para as crianças por “compreender o relativo status econômico e 

o poder de compra das crianças dentro do ambiente doméstico.” (BRYANT, 2009, p. 31). 

Aqui, vale uma consideração importante de Solange Jobim e Souza sobre a influência da 

criança no âmbito familiar em relação a questões mercadológicas: 

 

Considerada inicialmente como filha do cliente, a criança logo conquistou o status 

de cliente. Isso porque os publicitários perceberam o enorme poder coercitivo da 

criança no âmbito da família. O público infantil tornou-se fundamental para mediar 

a relação dos adultos com as mercadorias (...). (SOUZA, 2016, p. 205). 

 

Sendo assim, se uma programação infantil não conseguia alcançar os pontos de 

audiência, isso significava diminuição dos lucros e, portanto, ela deveria sair do ar e ser 

imediatamente substituída por outra potencialmente mais lucrativa. Nessa mesma época, 

começaram a surgir as primeiras agências especializadas em produzir publicidade infantil nos 

Estados Unidos. E já no final da década, foram ao ar os primeiros programas com pretensões 

educativas, como foi o caso de Vila Sésamo11, que ambicionava não apenas “aperfeiçoar os 

conhecimentos básicos e as habilidades sociais das crianças em idade pré-escolar, 

particularmente os jovens das minorias e do subúrbio”, conforme Bryant (2009, p. 32), como 

também vender bonecos dos personagens do programa. 

Em relação ao uso das mídias, a década de 1980 destacou-se sobremaneira 

também pela propagação dos videogames, não apenas nos Estados Unidos, como também no 

Brasil, inaugurando, assim, a era digital. Bryant (2009, p. 38) destaca que, em 1988, o 

lançamento do GameBoy da Nintendo “mudou para sempre as viagens das famílias, cujos 

filhos agora podiam levar seus videogames com eles para qualquer lugar.”  O que não 

significa que a televisão passou a perder terreno para os consoles, já que o interesse infantil na 

                                                           
11 Transmitida no Brasil no início dos anos 1970 pelas emissoras TV Cultura e Rede Globo. Conforme 

informação disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Sésamo>.  Acesso em 12 mar. 2017. 
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televisão permaneceu crescente na década de 1990. 

Bryant (2009) descreve a última década do século XX como “a década da 

consolidação”, posto que aquilo que já havia sido feito nos anos anteriores foi potencializado 

e a luta pelos olhos e dedos das crianças estava definitivamente travada: além do crescimento 

do número de produtos licenciados, de programas supostamente educativos e de lançamentos 

de videogames, a internet, com os jogos online, chegou para competir à altura pela atenção 

dos infantes:  

 

Quando os computadores pessoais se transformaram em lugar-comum nos lares e a 

Internet ampliou o seu alcance, as crianças e as companhias passaram a explorar as 

possibilidades de jogos que também fossem socialmente interativos. Embora esse 

tipo de jogo não tenha realmente se disseminado até o século seguinte, o potencial 

de combinação entre a popularidade dos jogos com o poder na Internet já estava se 

tornando evidente. (BRYANT, 2009, p. 41). 

 

Se até a década de 1990 as empresas costumavam focar a produção de conteúdo 

em uma única mídia, a partir do século XXI as abordagens começaram a se tornar mais 

complexas, visto que os consumidores tornaram-se mais difíceis de serem alcançados devido 

à sobrecarga de informação. Daí, a estratégia passou a consistir em:  

 

[...] um ‘ataque de 360 graus’ no qual o consumidor é constantemente bombardeado. 

As agências usam um termo mais delicado, as ‘infinitas possibilidades de 

abordagem do consumidor. Contudo, os termos dão conta da mesma situação. O 

consumidor é abordado por todos os lados. (SCHOR, 2009, p.74). 

 

Ou seja, para cada canal infantil na televisão a cabo, por exemplo, os empresários 

passaram a criar abordagens midiáticas com fins mercadológicos também em outros meios, 

como em revistas, rádios, sites e, ainda mais recentemente, em aplicativos para tablets e 

smartphones, além dos vídeos, filmes, músicas e jogos online associados aos desenhos 

veiculados em cada canal12. Sendo assim, se até o final do século XX, as crianças 

costumavam a consumir uma mídia de cada vez, a partir dali passaram a dividir sua atenção 

com as mais diversas mídias simultaneamente, podendo, por exemplo, ouvir música, enquanto 

deixam a televisão ligada e participam de um jogo online. (BRYANT, 2009).  

As considerações feitas no decorrer desde tópico sobre o modo como se deu a 

relação entre infância e mídia no século XX nos dão subsídios para a discussão teórica que se 

seguirá com base, principalmente nos conceitos de sociedade de consumo contemporânea, tal 

como trabalhado por Severiano (2007). 

                                                           
12 No segundo capítulo faremos uma análise aprofundada sobre como a indústria tem atuado no campo do 

mercado infantil na contemporaneidade. 
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2.1 Sociedade de consumo contemporânea: a infância como segmento de mercado  

 

As transformações sociais, políticas, econômicas e tecnológicas que ocorreram 

entre as décadas de 1970 e 1980 influenciaram, não apenas nossa maneira de consumir, mas 

também nossa relação com as mídias até os dias atuais. Como referido, os aparelhos de 

televisão foram aperfeiçoados, as transmissões a cabo foram criadas e difundidas, os 

primeiros consoles de jogos eletrônicos e videogames portáteis foram desenvolvidos e o 

mercado, incluindo o infantil, passou a testar novas técnicas para despertar o interesse de seu 

público para o consumo através dessas mídias. (BRYANT, 2009). Como observa a 

economista estadunidense Juliet B. Schor (2009), em seu livro Nascidos para comprar, 

embora as crianças já tivessem um histórico como consumidoras, foi nessa época que, com o 

auxílio das tecnologias da informação, elas foram inseridas na cultura do consumo de maneira 

nunca antes vista.  

Enquanto o mercado seguiu formulando e reinventando suas estratégias com a 

ajuda de profissionais das mais diversas áreas, inclusive da Psicologia – com a chamada 

“Psicologia do Consumidor”13, em uma perspectiva diametralmente oposta, a psicóloga 

Fátima Severiano (2007) dedicou-se a analisar os modos como se configuram as sociedades 

de consumo, sendo uma das primeiras autoras brasileiras a explorar um novo campo do saber: 

a “Psicologia da Cultura do Consumo”, que propõe reflexões acerca da delicada relação que 

se estabelece entre homem e signos do consumo na contemporaneidade. Em seu livro 

Narcisismo e Publicidade (2007), a autora elabora uma investigação teórica e empírica sobre 

o fenômeno do consumo com base em uma perspectiva crítica, sobretudo a partir dos teóricos 

frankfurtianos, sua principal referência teórico-metodológica.  

As considerações de Severiano (2007) são importantes para esta pesquisa porque, 

para além das estratégias de marketing que serão aqui mencionadas – a fim de ilustrar como o 

mercado passou a operar a partir do final do século, especialmente em relação ao universo 

infantil – interessa-nos observar que tipo de ideais foram difundidas por meio da capacidade 

de produzir subjetividades identificadas com a lógica do mercado. 

Importante ressaltar, já de início, que o termo “sociedade de consumo”, tal como 

será utilizado frequentemente nesta pesquisa, não alude a nenhuma apologia a um mundo que 

se tornou abundante em consumo. Pelo contrário, tal termo designa, de forma crítica, uma 

sociedade na qual o consumo se torna produtor de subjetividade, através da subordinação do 

                                                           
13 Por “psicologia do consumidor” entendemos o conhecimento extraído da psicologia para servir ao mercado. 
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desejo à lógica do mercado.  

 

Esta utilização da lógica do desejo com fins mercantis escamoteia a atual 

supremacia da esfera econômica – lógica da mercadoria – que travestida de cultura, 

liberdade e pluralidade apresenta esta sociedade como a utopia já realizada: um 

mundo dadivoso, democrático e feliz, graças às benesses auferidas pelo consumo. 

(SEVERIANO, 2013, p. 277). 

 

Ao realizar um apanhado histórico acerca da relação entre o homem e os signos de 

consumo desde o século XIX, Severiano (2007) analisou os primórdios do capitalismo e a 

ética protestante da época, enquanto impulsionadora deste modo de produção; os efeitos da 

crise de 1929 sobre as formas, até então racionalizadas de consumo; o advento do fordismo e 

das chamadas sociedades de massa14, predominantes no ocidente em meados do século XX, 

período em que os indivíduos passaram a ser cuidadosamente educados para consumir sempre 

coisas melhores, tendo por base o desejo dos consumidores e um sistema de crédito, até então 

inexistente. Esse direcionamento para o consumo das massas, em vista da crise dos anos de 

1970 e do decorrente desmantelamento do Estado de Bem Estar Social, tomou proporções tais 

que, no final do século XX, o próprio mercado passou a elaborar modos mais 

“individualizados” de lidar com os consumidores, visto que estes exigem cada vez mais 

mercadorias diferenciadas e constantemente renovadas, rejeitando tudo aquilo que não os 

diferenciava diante dos demais consumidores. Para a autora:  

 

A demanda crescente por ‘personificação’ – já que o referente primordial passou a 

ser ao nível dos signos de prestígio e status evocados pelas mercadorias – não mais 

conseguia ser suprida via produtos serializados. O design, a marca ou qualquer outra 

coisa que ‘diferenciasse’ os produtos, teriam que ser permanentemente renovados. 

Dessa forma, o ‘diferencial’ do produto ganha destaque assistindo-se ao início de 

um vertiginoso processo de competitividade na busca por novos mercados, surgindo 

daí a necessidade de ‘segmentação’. (SEVERIANO, 2007, p.81) 

 

Devido a essa demanda por diferenciação e uma série de crises econômicas 

sociais e culturais ocorridas na referida década, os meios de produção acabaram por sofrer 

notáveis transformações, pois “a infraestrutura técnica do sistema fordista clássico, com sua 

rigidez, serialização e longas cadeias de montagem, tornou-se incapaz de acompanhar a 

velocidade de mudanças exigida (...)”. (SEVERIANO, 2007, p. 81). Sendo assim, com o 

auxílio do desenvolvimento tecnológico informatizado da época, o antigo modelo fordista, 

com suas longas cadeias de produção, predominante nas “sociedades de massa”, passou a dar 

                                                           
14 Às sociedades de massa são atribuídas geralmente as noções de crescimento e abundância pela possibilidade 

de fabricação em série de objetos de consumo, tendo por apelo o argumento que “todos podem consumir”. 

Quanto às estratégias de produção, enfatizamos o surgimento do chamado “obsoletismo planejado”, em que a 

indústria modificava pequenos detalhes nos produtos a fim de estimular o consumo frenético de coisas sempre 

novas. (SEVERIANO, 2007). 
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espaço também à toyotização, cujas cadeias de montagem mais curtas e flexíveis permitiram o 

fenômeno da segmentação, uma das principais características das sociedades de consumo 

contemporâneas. Saber disso é relevante porque foi a partir destas transformações que as 

empresas passaram a focar seus produtos – e, consequentemente, suas campanhas 

publicitárias – em grupos sociais cada vez mais específicos, definidos a partir de gênero, 

idade, renda etc. Foi justamente nesta época, por exemplo, que a infância passou a ser 

considerada um nicho de mercado extremamente promissor: 

 

Os anos 1980 trouxeram as maiores mudanças nos anúncios dirigidos ao público 

infantil. As empresas perceberam o potencial da venda direta às crianças. Os 

créditos dessa descoberta costumam ser dados a James McNeal [...]. Ele afirma que 

nos anos 1960, quando apresentou seus préstimos às empresas, suas mensagens 

caíram em ouvidos moucos: ‘Eles praticamente riram de mim, como de alguém 

desconectado da realidade. Tomar crianças como mercado? Você deve estar de 

brincadeira’. No fim da década de 1980, quando seu primeiro livro apareceu, as 

empresas já estavam levando as crianças a sério. (SCHOR, 2007, p. 36). 

 

Estas mudanças, ocorridas no modo de produção, não se deram devido a uma 

suposta “democratização” social, como dão a entender aqueles que controlam o mercado, já 

que a partir daquele momento “todos” poderiam consumir de acordo com seus anseios 

pessoais. Na realidade, ocorreram em consonância com os interesses das grandes corporações 

em uma época de crise econômica: elas foram pensadas no intuito de maximizar a 

arrecadação de lucros. Sendo assim, a “pluralidade”, a “diversidade” e a “personalização”, por 

exemplo, tão exaltadas nos discursos dos media – no intuito de justificar as transformações do 

mercado –, apenas ocultam seus verdadeiros propósitos: “(...) fragmenta-se, pluraliza-se, 

diversifica-se e personaliza-se para melhor controlar”. (SEVERIANO, 2007, p. 88) 

De todo modo, o que podemos observar até aqui é que o discurso dos media, a 

partir do final do século XX, entra em conformidade com o ideário neoliberal próprio daquele 

momento histórico. Não é à toa que, ao falar sobre o consumidor potencial contemporâneo, 

agências de publicidade começaram a usar termos como “individualista”, “egocêntrico” e 

“liberal”, como mencionado por Severiano (2007). O psiquiatra e psicanalista Joel Birman 

observa que, com a perda de seu caráter mediador e regulador, o Estado foi aos poucos 

tomando a forma do mercado: 

 

A resultante maior disso não foi apenas a fragilização das instituições políticas, mas 

também a fragmentação ostensiva do espaço social em um conjunto de indivíduos, 

onde estes deveriam buscar sofregamente a realização de seus feitos e de seus 

empreendimentos [...]. Como os indivíduos não podiam contar mais com a proteção 

do Estado, deveriam então se voltar freneticamente para a realização dos seus 

empreendimentos e negócios, num clima geral de ‘salve-se quem puder’. [...] 
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Portanto, o culto ao indivíduo foi ainda mais incrementado, condensado, desde os 

anos 1980, o ethos da contemporaneidade. (BIRMAN, 2010, p. 36). 

 

Ou seja, a própria configuração econômica e social da época serviu como suporte 

para a criação de uma espécie de supervalorização de tudo aquilo que nos remete ao âmbito 

do individual em detrimento do coletivo. Sobre isso, Severiano (2007, p. 88) destaca que a 

democracia – que até então era um termo relativo a decisões de ordem política e coletiva – 

passou a ser associada ao ato de consumir, dada a possibilidade de “livre escolha” dos bens de 

consumo. Para a autora, “Nessa perspectiva os homens, supostamente, não teriam mais que 

aderir, indiferenciadamente, a qualquer proposta de consumo, (...) visto que agora o sistema 

os ‘reconhece’ em suas ‘diferenças’... (ou em suas desigualdades)”.   

Perguntamo-nos, porém, acerca dos caminhos percorridos pelo mercado para 

conseguir captar as “diferenças” presentes em cada consumidor, ou grupo de consumidores. 

No que se refere ao mercado infantil, sabemos que uma das primeiras estratégias utilizadas 

pelas empresas para identificar as características de seus pequenos clientes foi a pesquisa 

etnográfica. Como afirma Schor em Nascidos para comprar:  

 

A pesquisa etnográfica foi introduzida no marketing por volta de 1980. Uma das 

primeiras companhias a usá-las foi a fabricante de jeans Levi Strauss, que mandou 

pesquisadores às casas para inspecionar o armário das crianças, verificar o que 

usavam e indicar tendências. (SCHOR, 2009, p. 104). 

 

Este método permite que o pesquisador tenha acesso a toda a rotina das crianças, 

podendo observá-las por meses. Elas são filmadas no café da manhã, no banho, no 

supermercado, brincando sozinhas ou com os colegas e até mesmo na escola. Todo detalhe 

possui imenso valor neste tipo de pesquisa. A maneira como interagem com os objetos, por 

exemplo: se os rejeitam, se os aceitam, como pegam e como devolvem para as prateleiras de 

seus quartos e/ou supermercados.   

No documentário estadunidense Consuming kids: the commercialization of 

childhood, de Barbaro e Earp (2008) vemos que, não apenas a pesquisa etnográfica, como 

também a realização de “grupos focais”15, passaram a auxiliar os profissionais de marketing, 

que foram aos poucos descobrindo o que tende a chamar mais atenção das crianças em termos 

de sons, imagens, texturas, formas e cores. No caso dos grupos focais, os profissionais de 

                                                           
15 “[...] grupo focal (GF) é um grupo de discussão informal e de tamanho reduzido, com o propósito de obter 

informações de caráter qualitativo em profundidade. É uma técnica rápida e de baixo custo para avaliação e 

obtenção de dados e informações qualitativas, fornecendo aos gerentes de projetos ou instituições uma grande 

riqueza de informações qualitativas sobre o desempenho de atividades desenvolvidas, prestação de serviços, 

novos produtos ou outras questões.” (GOMES; BARBOSA, 1999). 
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marketing afirmam que: 

 

Há geralmente um espelho falso para que possamos ver os comportamentos. É como 

eles olham. É o brilho nos seus olhos. Principalmente com as crianças, que não tem 

[sic] esse senso de monitoramento próprio. Você sabe, todas as suas ações são muito 

descritivas. [...] no final temos um bom relatório de como o produto os afeta. 

(BARBARO; EARP, 2008, online). 

 

Ainda no mesmo vídeo vemos que, com o passar do tempo, o mercado buscou 

realizar pesquisas acadêmicas no intuito de tornar o marketing voltado para o público infantil 

mais efetivo, ou seja, no intuito de descobrir aquilo que poderia vir a se tornar um objeto de 

consumo desejado. Hoje, grandes corporações, com o objetivo de explorar o universo infantil 

com fins mercadológicos, valem-se não apenas de antropólogos, como também de sociólogos, 

psicólogos, analistas comportamentais e, até mesmo, neurocientistas dispostos a colaborar 

com os interesses do mercado. 

Juliet Schor (2009) observa que “... há coisas que elas não conseguem tirar os 

olhos, e não é acidental.” Conforme a autora, isso ocorre porque, no campo de estudos do 

neuromarketing, especialistas realizam espécies de mapeamentos da mente dos infantes, 

analisando como o cérebro reage a determinados estímulos. Segundo a perspectiva da 

neurociência aplicada ao mercado, as vantagens para o marketing com esse tipo de método 

estão em poder desenvolver conteúdos infantis e mensagens publicitárias dignas da atenção 

das crianças. Assim, são investigadas quantas vezes eles piscam diante de uma determinada 

peça publicitária, tende-se a prender ou desviar o olhar. Isto porque logo que percebem uma 

criança piscando com mais frequência, substituem o anúncio por um que possivelmente terá 

um poder “hipnótico” maior. (BARBARO; EARP, 2008).  

Tais estratégias de mercado foram aqui mencionadas a fim de ampliar nossa 

percepção sobre os aspectos próprios das sociedades de consumo contemporâneas – sobretudo 

no que se refere ao universo infantil – posto que servem para ilustrar maneiras pelas quais o 

marketing busca identificar as diferenças entre seus consumidores visando classificá-los como 

nichos de mercado, ou seja, como consumidores em potencial de determinado segmento. 

Ademais, quando nos deparamos com métodos como estes, utilizados pelo mercado para 

extrair ao máximo os padrões de seus consumidores em potencial – sejam eles padrões de 

gosto, de comportamento ou mesmo psíquicos – pensamos sobre até que ponto o consumidor 

realiza, de fato, uma escolha livre, já que o argumento de que o consumidor escolhe suas 

mercadorias, motivado apenas por suas ponderações racionais perde seu valor quando 

tomamos conhecimento das manobras sofisticadas do mercado para conquistar o desejo de 
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consumo de um determinado segmento. Para que possamos entender melhor esta questão, 

optamos por recorrer às contribuições do filósofo e sociólogo francês Jean Baudrillard (1995) 

acerca da sociedade de consumo contemporânea. 

Baudrillard (1995, p. 15) inicia uma de suas principais obras, Sociedade de 

Consumo, evidenciando a exacerbação do consumo fruto da “multiplicação dos objetos, dos 

serviços, dos bens materiais.” O autor observa que, se antes “os homens da opulência” se 

encontravam rodeados por outros homens, hoje são objetos que os cercam, o que significa que 

na contemporaneidade as relações sociais entre seus semelhantes encontram-se em segundo 

plano na medida em que se sobressaem as relações com os objetos de consumo. Além disso, 

para o pensador:  

 
Vivemos o tempo dos objetos: quero dizer que existimos segundo o seu ritmo e em 

conformidade com a sua sucessão permanente. Actualmente, somos nós que os 

vemos nascer, produzir-se e morrer, ao passo que em todas as civilizações anteriores 

eram os objetos, instrumentos ou monumentos perenes, que sobreviviam às gerações 

humanas. (BAUDRILLARD, 1995, p. 16).  

 

Ou seja, se antes os objetos apenas existiam em função do homem, hoje o homem 

tende a viver em função desses objetos. Assim, Baudrillard (1995) nos mostra que nossa 

relação com os objetos tem se modificado com o advento das sociedades de consumo, de 

forma que chegamos a uma realidade em que o ato de consumir finda por se instaurar em 

todos os âmbitos de nossas vidas. A partir destas considerações, poderíamos nos perguntar 

sobre o porquê de o consumo ocupar um espaço tão significativo na vida do homem 

contemporâneo.  

Todavia, para que possamos responder a esta pergunta, devemos antes ter 

conhecimento de que, em suas análises, o referido autor classifica os objetos de acordo com o 

valor que lhes é atribuído. Os objetos, portanto, podem possuir: 1) “valor de uso”, ou seja, um 

valor atribuído com base nas condições objetivas dos produtos e serviços; 2) “valor de 

câmbio”, que determina o produto em termos econômicos a partir de uma moeda específica; 

3) “valor simbólico”, que pode existir em qualquer formação histórica, variando de acordo 

com os símbolos de uma determinada cultura e da relação do homem com estes símbolos e, 

por fim; 4) “valor signo”, que é regido a partir de um sistema de imagens de marca e 

representam os valores ditados pela moda vigente. 

A ideia de que um objeto pode ser considerado puro não passa de um “mito”, 

posto que ele apenas se define – como utensílio, mercadoria, símbolo ou signo – a partir de 

suas relações, seja com o homem, seja com outros objetos. Relações estas que fazem parte de 
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uma lógica social do consumo: 

 

Tal lógica não é a da apropriação individual do valor de uso dos bens e dos serviços 

– lógica de produção desigual, em que uns têm direito ao milagre e outros apenas às 

migalhas do milagre –; também não é a lógica da satisfação, mas a lógica da 

produção e da manipulação dos significantes sociais. (BAUDRILLARD, 1995, p. 

59). 

  

Portanto, quando inserido na lógica social do consumo, podemos dizer que o 

homem não consome os objetos em si, com base em seu valor de uso, até porque, se assim 

fosse, “depressa se atingiria o limiar da saturação”, conforme Baudrillard (1995, p. 60). Na 

realidade, estes objetos são consumidos em seu valor signo. Dessa maneira, por mais que um 

objeto possua funções objetivas insubstituíveis, que dizem respeito a sua utilidade, ele 

também carrega consigo uma série de signos que, em última instância, servem como 

elementos de diferenciação para aquele que o porta, pois, como nos diz Baudrillard (1995, p. 

60), “[...] os objectos (no sentido lato) manipulam-se sempre como signos que distinguem o 

indivíduo, quer filiando-o no próprio grupo tomado como referência ideal quer demarcando-o 

do respectivo grupo por referência a um grupo de estatuto superior.”  

Como exemplo disto, podemos mencionar, aqui, que, em 2011, um dos mais 

conhecidos colégios de Fortaleza anunciou em uma mensagem publicitária que teria “O 1º 

laboratório do Ceará equipado com iPad”. Esta publicidade não veicula simplesmente um 

equipamento tecnológico a ser inserido no cotidiano do aluno no intuito de melhorar seu 

aprendizado, pois se esse fosse o caso, não haveria necessidade de uma mensagem publicitária 

para a efetivação da ação no colégio, tampouco haveria necessidade de, ao divulgar a peça 

publicitária, destacar a marca em detrimento do aparelho em si. Em verdade, a peça 

publicitária veicula signos – como status e prestígio – com o objetivo de diferenciar aqueles 

que utilizam determinada marca em sala de aula de todos aqueles que não a utilizam.  

A respeito da diferenciação, Baudrillard (1995, p. 60) afirma ainda que esta “surge 

como processo social fundamental por cujo intermédio cada qual se insere na sociedade”, 

sendo um dos principais fatores responsáveis pela manutenção da sociedade de consumo tal 

como a conhecemos hoje. Desse modo, o papel e a astúcia da publicidade no mundo 

contemporâneo estão justamente em: 

 

[...] atingir cada qual em função dos outros, nas suas veleidades de prestígio social 

reificado. Nunca se dirige apenas ao homem isolado; visa-o na relação diferencial e 

quando dá a impressão de retardar as suas motivações ‘profundas’, fá-lo sempre se 

modo espetacular, isto é, convoca sempre os vizinhos, o grupo, [e] a sociedade 

inteiramente hierarquizada [...]. (BAUDRILLARD, 1995, p. 64). 
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Sendo assim, a lógica da diferenciação, para que funcione de fato, vale-se dos 

desejos humanos para alcançar seus fins. Sobre isto, o psicanalista brasileiro Renato Mezan 

(2002), em seu livro Interfaces da Psicanálise, explica de que modo a publicidade se utiliza 

de desejos profundos do indivíduo para alcançar seus fins. O autor menciona os desejos 

narcísicos, que são sutis e “referem-se não tanto ao que queremos ter, mas ao que queremos 

ser: grandes, poderosos, belos, enaltecidos, invulneráveis – o limite aqui é a onipotência, 

fantasiada em seu máximo alcance.” (MEZAN, 2002, p. 306). Entre esses desejos, está 

justamente o de pertencimento a um grupo, que possibilita ao indivíduo sentir-se protegido 

pela força e coesão da coletividade. O sentimento de identidade é: 

 

[...] fortemente alicerçado em convicções desse gênero, cuja expressão palpável é 

justamente o símbolo do grupo. Uma versão secularizada desse fenômeno pode ser 

encontrada no culto à grife, que identifica seu portador, perante os outros como 

parte de um grupo tido por privilegiado. Diferença em relação aos de fora, 

semelhança com os de dentro, juntamente com sentimentos, crenças e fantasias 

associados a ambos os fatores, são elementos indispensáveis para a formação e a 

sustentação das pilastras psíquicas sobre as quais se assenta a identidade de cada um. 

(MEZAN, 2002, p. 304, grifo nosso). 

 

Tratando-se do universo infantil, preocupa-nos justamente que, desde muito cedo, 

sejamos conduzidos a enaltecer nossas diferenças e semelhanças principalmente – ou mesmo 

somente – através do consumo. Na história da publicidade infantil, por exemplo, existe uma 

série de comerciais que demonstram claramente as considerações de Baudrillard (1995) e 

Mezan (2002) sobre a lógica da diferenciação via consumo. Um dos mais conhecidos foi ao ar 

ainda no início da década de 1990: dos 15 segundos de comercial, 12 consistem simplesmente 

em uma criança segurando uma tesourinha do Mickey e repetindo várias vezes seguidas a 

frase “eu tenho, você não tem”16. Hoje, de modo mais sutil – porém não menos efetivo – a 

lógica da diferenciação persiste, por exemplo, quando uma criança assiste a um filme ou 

novela em que os personagens, também infantes, portam tablets ou smartphones17. Por mais 

que este personagem não repita incansavelmente que ele tem e o telespectador não, a criança 

que assiste percebe isso, pois está nítida a mensagem de que aquele personagem – pelo qual 

muitas vezes ela nutre um sentimento de admiração – tem e ela não. Sendo assim, tendo por 

base os supra citados autores, podemos afirmar que aquilo que o mercado insiste em chamar 

de “livre escolha”, supostamente pautada em ponderações racionais do consumidor, exerce 

um apelo muito forte à subjetividade do indivíduo.  

                                                           
16 Comercial disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=zMFqTzH_dn0>. Acesso em: 20 mai. 2016. 
17 Na página em que o vídeo se encontra alguns comentários nos chamaram atenção. Um deles diz que “Hoje é 

um iPhone 6 no lugar da tesoura.”, insinuando que hoje as crianças tanto portam um Iphone e não uma 

tesourinha, como também se diferenciam por possui-lo. 
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Quanto a isso, Severiano (2007, p. 89) nos diz que: 

 

[...] se por um lado se professa a crença na ‘racionalidade’ e ‘soberania’ do 

indivíduo [...], por outro lado, e para efeitos de conquista de mercado, se apela, 

despudoradamente, para o imaginário do consumidor, através das formas 

publicitárias mais fantasmáticas possíveis, instigando-o em sua incompletude e 

prometendo a realização dos seus desejos de forma ‘personalizada’. 

 

Em síntese, podemos dizer que, tanto o marketing, quanto um dos seus principais 

recursos, a publicidade, optam por impulsionar a venda de seus produtos não através de 

argumentos racionais, pautados nas condições objetivas dos produtos, mas através da sedução, 

que ocorre na medida em que o mercado promete suprir os mais profundos desejos humanos 

através do consumo de seus produtos.  

A lógica da realização dos desejos, quando utilizada para estimular o consumo na 

infância, torna-se ainda mais eficaz, porque, como nos diz Maria Rita Kehl (1995, p. 171): 

(...) “a infância é o momento da vida em que se forma a nossa capacidade de pensar (...).” Ou 

seja, se mesmo na idade adulta o indivíduo é passível de se deixar conduzir pelas estratégias 

do mercado, na infância, fase em que a capacidade de pensar está ainda em formação, as 

chances da criança – que hoje é o alvo principal da publicidade infantil18 – formular sozinha 

um pensamento racional, lógico e bem estruturado capaz de fazer frente aos apelos e 

idealizações publicitárias são ainda menores. Sobre isso, em uma carta aberta direcionada às 

empresas e anunciantes19, Ana Júlia Portela (2016, online) argumenta: 

 

Se nos anúncios vocês se dirigem aos meus filhos e não a mim, porque é que estão 

me mandando resistir? Não faz mais sentido mandar meus filhos resistirem? Até 

porque vocês sempre dizem que as crianças de hoje são precoces e têm 

discernimento para distinguir realidade de fantasia. Além do mais, filhos recebem 

mesada e compram coisas engordativas nas cantinas escolares. E as mães não vão 

estar lá para frustrá-los. Mas já sei o que vocês vão dizer. A culpa é do meu filho por 

ter acreditado que “néctar de pêssego” é saudável. Ou melhor, a culpa é minha por 

falhar em ensinar um moleque de cinco anos a ter autocontrole. Então deixa ver se 

eu entendi bem: vocês jogam no mercado produtos que engordam, pagam milhões 

para veicular anúncios na TV, estampam toda essa belezura com a cara da Mônica, 

mas são os pais [...]  os únicos culpados dessa epidemia de obesidade infantil. [...] E 

já que “resistir” é a palavra da vez, aproveitem o ensejo e resistam também! 

Resistam à tentação de anunciar para crianças. Resistam à tentação do dinheiro 

fácil. Porque, senhores, eu tenho resistido bravamente. Eu digo NÃO com o maior 

prazer, quando meu filho pede um dos vossos produtos. Birra de criança em 

                                                           
18 Embora pareça óbvio que a criança é o alvo principal da publicidade infantil, nem sempre foi assim, já que na 

década de 1920 os produtos eram anunciados aos pais, não às crianças: “Os publicitários deveriam convencer as 

mães de que os produtos eram benéficos para as crianças. [...] Hoje, os marqueteiros criam conexões diretas com 

as crianças, isolando-as dos pais e, às vezes, contrariando-os.” (SCHOR, 2009, p. 10) 
19 O texto integral pode ser lido no site do Movimento Infância Livre de Consumismo (MILC), disponível em 

<http://milc.net.br/2016/03/carta-aberta-aos-publicitarios-e-anunciantes/#.V2GrdvkrK00>. Acesso em: 15 jun. 

2016.   
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supermercado não me assusta nenhum pouco. Tiro de letra. [...]. Atenciosamente, 

Maria das Dores, uma mãe que já não suporta mais servir-lhes de bode expiatório. 

(Grifo nosso). 

 

Aqui, faz-se necessária uma reflexão: se os anunciantes de fato acreditassem que 

as crianças possuem a capacidade de distinguir realidade e fantasia, por que motivo 

continuariam se comunicando diretamente com elas através de mensagens publicitárias e 

ações de marketing carregados de elementos que despertam sua imaginação?20 Lembremos 

que uma peça publicitária direcionada à criança, quando veiculada em telas, por exemplo, 

sejam elas de televisores, smartphones ou tablets, vale-se de inúmeros recursos escolhidos 

minuciosamente para que possam prender a atenção das crianças e transportá-las a um mundo 

de fantasia. (BARBARO; EARP, 2008). Isto significa que, para além da imaturidade racional, 

intrínseca ao sujeito infante, devemos considerar que o próprio mercado não se dirige às 

crianças utilizando uma linguagem capaz de ser apreendida apenas racionalmente.   

Sobre essa questão, Kehl (1995) afirma que a televisão consiste em uma 

tecnologia capaz de oferecer à criança (e também ao adulto) a satisfação de todos os seus 

desejos. Consideramos que sua avaliação pode ser estendida aos dispositivos que nos 

dispusemos a analisar, pois, assim como a tevê, tablets e smartphones possuem telas capazes 

de reproduzir simultaneamente o desejo e a resposta para ele. Essas tecnologias estabelecem 

sua relação com a criança, não por meio da razão, mas sim através da sedução, visto que “o 

sedutor é aquele que diz ao outro: ‘eu sei o que você deseja’ – e assim deixa o outro 

fascinado, enfeitiçado diante desse saber, e dependente dele.” (KEHL, 1995, p. 175). Além 

disso, esses dispositivos operam a partir de um discurso que: 

 

[...] nunca se cala, nunca abandona o espectador e tenta nunca frustrar suas 

expectativas. Desse modo, a televisão [e também os smartphones e tablets] [...] 

representa[m] para o imaginário infantil o papel que deveria ter sido da mãe 

primordial, aquela para sempre perdida e jamais reencontrada: a que não se ausenta, 

não se cala, não abandona, não frustra; aquela que nunca ignora o desejo da criança 

e tem sempre resposta para ele. (KEHL, 1995, p. 172). 

 

Todavia, é importante destacar que o papel da mãe primordial é representado, 

neste caso específico, por tecnologias regidas pelos interesses do mercado. A publicidade, que 

a todo momento é veiculada nessas telas, está sempre a “(...) dizer à criança – ‘antes que você 

saiba o que você deseja, eu sei, e te ofereço a chave da satisfação’.” (KEHL, 1995, p. 171).  

                                                           
20 No Brasil, embora esteja em vigor a resolução 163/2014 do Conanda (Conselho Nacional dos Diretos da 

Criança e do Adolescente), que dispõe sobre a abusividade do direcionamento de publicidade e de comunicação 

mercadológica à criança e ao adolescente, as empresas insistem em dirigir-lhes suas campanhas mercadológicas.   
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Assim, uma peça publicitária desenvolvida para chamar a atenção das crianças – seja ela 

veiculada em uma televisão ou em um tablet – carrega consigo não somente uma quantidade 

imensa de fantasia, como também elementos que as alcançam em seus desejos mais 

profundos. O mercado apela “justamente para o que ela [a criança] mais reluta perder na vida, 

que é o princípio do prazer21. Esse é o princípio que rege o psiquismo infantil nos primórdios 

da vida e que vai lentamente sendo substituído pelo princípio da realidade.” (KEHL, 1995, p. 

175). Não por acaso, como afirmam Silva e Vasconcelos (2012, p. 24), diante de um anúncio 

de brinquedo, por exemplo, as crianças “esperam ganhar junto (...) sensações, cheiros, ideias, 

ações, relacionamentos desejados e popularidade (...)” que puderam experimentar enquanto 

assistiam ao comercial. Quanto a isso, as autoras afirmam que: 

 

As propagandas implicam sonhos e felicidade, valores imateriais. Os adultos sabem 

disso, mas a criança, nessa importante fase de formação do caráter, realmente 

acredita no que os meios de comunicação dizem e mostram. Estamos falando de um 

ser que não consegue abstrair: o simbólico é a realidade. (SILVA; 

VASCONCELOS, 2012, p. 24). 

 

A prática mencionada por Silva e Vasconcelos (2012), a saber, de se atribuir 

arbitrariamente valores imateriais – como felicidade, amor, e segurança – a objetos de 

consumo, tão comum nos apelos publicitários contemporâneos, remete-nos aos estudos de 

Severiano (2007), que, partindo das análises de Karl Marx feitas em O Capital (1996) acerca 

do fetichismo da mercadoria, desenvolve o conceito de duplo fetichismo. Partamos do 

pensamento de Marx (1996, p. 197) para compreendermos no que consiste a dupla 

fetichização da mercadoria:   

 

À primeira vista, a mercadoria parece uma coisa trivial, evidente. Analisando-a, vê-

se que ela é uma coisa muito complicada, cheia de sutileza metafísica e manhas 

teológicas. Como valor de uso, não há nada misterioso nela, quer eu a observe sob o 

ponto de vista de que satisfaz necessidades humanas pelas suas propriedades, ou que 

ela somente recebe essas propriedades como produto do trabalho humano.  

 

Marx (1996) explica que o homem modifica as matérias naturais de tal modo que 

o resultado seja útil para si mesmo. No entanto, quando esta matéria é transformada em 

mercadoria, de imediato passa a carregar consigo um caráter místico, consistindo no fato de 

que as relações humanas necessárias para que aquela mercadoria chegue ao seu destino final 

                                                           
21 A partir dessas considerações podemos compreender a fala de uma criança que discorre sobre como se sente 

diante dos apelos comerciais: “[...] quando eu vejo na televisão e acho bonito. Aí eu peço pra minha mãe, ela fala 

que não tem condições. Tem vez que eu tento entender, tem vez que eu não consigo. Mexe muito até com o 

coração, né? Porque quando a pessoa vê alguma coisa ali, quer, gostou... única coisa que a pessoa quer é ir lá na 

loja comprar. Eu acho que é mais fácil a criança ir lá, pedir pra mãe e a mãe não ter e aí, sim, o coração da 

criança fica... até vontade de chorar a criança tem.”  (NISTI.; RENNER, 2007). 
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já não são mais evidentes. Em outras palavras, podemos dizer que estas relações são ocultadas 

porque quando nos deparamos com a mercadoria em sua forma final, já não podemos 

enxergar essas relações. A mercadoria se apresenta, então, como se, para chegar até ali, 

tivesse mantido relações tão somente com outros objetos. Sendo assim: 

 

[...] a forma mercadoria e a relação de valor dos produtos de trabalho, na qual ele se 

representa, não têm que ver absolutamente nada com sua natureza física e com as 

relações materiais que daí se originam. Não é mais nada que determinada relação 

social entre os próprios homens que para eles aqui assume a forma fantasmagórica 

de uma relação entre coisas. (MARX, 1996, p. 198). 

 

Ou seja, o valor atribuído à mercadoria não decorre de relações entre coisas, mas 

de relações entre homens. Relações estas que, no caso da produção, dão-se não apenas através 

do contato que se estabelece entre os produtores, como também através das relações entre 

todos aqueles que dispendem de sua força para a fabricação de um único objeto. Hoje, com o 

advento da globalização, essas relações tornam-se ainda mais difíceis de ser identificadas, 

posto que grande parte dos objetos fabricados já não possui qualquer nacionalidade 

específica: “Produzidos fragmentariamente em várias partes do mundo, esses ‘produtos 

globais’ são totalmente desterritorializados, tendo como único referencial de identidade ‘a 

marca’ – forma sígnica distintiva do produto”. (SEVERIANO, 2007, p. 51). 

Na contemporaneidade, podemos identificar o fetichismo da mercadoria, como 

Marx (2016) o descreve, a partir da forma que são produzidos os aparelhos eletrônicos 

miniaturizados: celulares, tablets e smartphones. Em 2010, o cineasta e diretor dinamarquês 

Frank Piasecki Pousen produziu um documentário chamado Blood in the Mobile, no intuito de 

mostrar os conflitos ocasionados no leste da República Democrática do Congo decorrentes do 

extrato ilegal de minérios destinados à fabricação de celulares. Na versão com legendas em 

português, disponível no site YouTube, vemos já no início do filme que: “Os minerais da 

República Democrática do Congo são usados em telemóveis. Nos últimos 15 anos morreram 

15 milhões de pessoas devido à guerra civil neste país. Há anos que a ONU vem noticiando 

ligações entre o comércio de minerais e a guerra.” (POUSEN, 2010, online). O autor, então, 

inquieta-se com a possibilidade de pessoas morrerem para que ele possa portar um celular: 

 

Será verdade que os nossos telemóveis contêm minerais que financiam a guerra no 

Congo? E se o mundo sabe disto há tanto tempo, por que razão ninguém fez nada? 

Ou será que o Congo fica demasiado longe? Não posso viver com o facto de o meu 

telemóvel poder estar a financiar guerra. Não posso continuar a enviar SMS 

amorosas à minha esposa ou falar com as minhas filhas se isso custar vidas no 

Congo, se houver sangue no meu telemóvel. A marca do meu telemóvel é conhecida 

pela sua responsabilidade social. Eles saberão se há minerais de sangue no meu 

telemóvel. (POUSEN, 2010, online). 
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Embora Pousen (2010) tenha sentido grandes dificuldades em sua jornada – já que 

as empresas insistiam em se esquivar de suas questões – acaba conseguindo chegar ao Congo, 

onde, alertado sobre o alto risco de vida que estava correndo em suas investigações, descobre, 

com a ajuda de funcionários da ONU22, que o processo de extração de minerais utilizados na 

fabricação de celulares financia grupos armados, que, por sua vez, mantêm a guerra civil no 

país: 

 

[...] depois vinham os empresários congoleses. Eram eles que vinham comprar e 

levavam os minerais para Goma. E de Goma, para o Ruanda ou Uganda. E do 

Uganda para a Europa. E para quê? Para fazer telemóveis e computadores. E depois 

disso, com o dinheiro, compram armas. Compram armas para continuar a guerra. 

(POUSEN, 2010, online). 

 

Após visitar uma das minas responsáveis pela extração de matéria prima para a 

fabricação de eletrônicos, o diretor dinamarquês participou de um encontro com um 

representante da Nokia, uma das gigantes em tecnologia do mundo. A resposta da empresa foi 

que, embora soubesse que a matéria prima usada em seus aparelhos era extraída ilegalmente, 

causando a morte de milhares de pessoas, pouco podia fazer para mudar essa realidade. 

Nesse sentido, o caráter fetichista ao qual Marx (1996) se referiu está, portanto, no 

fato de que ao nos depararmos com tablets, smartphones, celulares e computadores em uma 

loja, por exemplo, todas as relações humanas necessárias para que aqueles aparelhos 

estivessem ali desaparecem como que por encanto, de modo que: 

 

[...] somente a análise dos preços das mercadorias levou à determinação da grandeza 

do valor, somente a expressão monetária comum das mercadorias levou à fixação de 

seu caráter de valor. É exatamente essa forma acabada — a forma dinheiro — do 

mundo das mercadorias que objetivamente vela, em vez de revelar, o caráter social 

dos trabalhos privados e, portanto, as relações sociais entre os produtores privados. 

(MARX, 1996, p. 201). 

 

Desse modo, embora, hoje,possamos encontrar uma série de organizações estatais, 

Organizações Não Governamentais (ONGs) e até mesmo jornalistas independentes 

empenhados em desvelar as relações sociais por trás dos objetos de consumo23, estas 

mercadorias não perdem seu caráter fetichista, tal como Marx (1996) o descreveu, pois a 

análise de preços e a expressão monetária das mercadorias permanecem sendo os fatores mais 

importantes quando da determinação de seu valor. Contudo, como veremos a seguir, também 

os aspectos sígnicos atribuídos aos objetos apresentam esta função valorativa.  

                                                           
22 Segundo o documentário, não há outro lugar no mundo em que a ONU (Organização das Nações Unidas) 

tenha tantos soldados.  
23 O próprio documentário Blood in the Mobile contou com todas essas esferas em sua realização. 
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 Assim, observa-se que, se nos idos do século XIX já se percebia que a 

mercadoria era “uma coisa muito complicada, cheia de sutileza metafísica e manhas 

teológicas”, como mencionado por Marx (1996, p. 197), nas atuais sociedades de consumo ela 

adquire um caráter ainda mais sutil, posto que, hoje, contamos com a publicidade como 

instituição responsável por reduplicar o fetichismo através “da lógica de realização dos 

desejos com fins mercadológicos.” (SEVERIANO, 2007, p. 53). A autora explica que, hoje, 

os objetos de consumo tanto ocultam as relações de trabalho como passam a carregar consigo 

poderes imateriais, ou seja, incorporam em si características subjetivas, como liberdade, 

felicidade e personalidade. Desse modo: 

 

O que à época de Marx tinha uma aparência de ‘coisa’ – a mercadoria – 

desmaterializa-se e passa a ter uma aparência de ‘signos’, absolutamente 

intercambiáveis em suas significações. Ou seja, a transformação do objeto em valor-

signo continua a encobrir o caráter social do trabalho, pois o objeto continua a ser 

mercadoria, só que, como essa mercadoria/objeto de consumo é, agora, 

predominantemente valorada por seus aspectos sígnicos, até a sua natureza material 

tende a diluir-se e o que aparece é o movimento de signos. (SEVERIANO, 2007, p. 

53). 

 

Nesse caso, o signo se sobrepõe à materialidade da mercadoria de forma que 

mesmo suas propriedades funcionais se esvaecem. Para que esse fenômeno ocorra, áreas de 

estudo como a “psicologia do consumidor” contam com profissionais interessados em 

descobrir, entre outras coisas, o que mobiliza um consumidor em seu ato de compra. Em A 

criança e o marketing, Silva e Vasconcelos (2012, p. 28) explicam que estes profissionais 

descobriram, por exemplo, que “(...) o consumo de produtos não está relacionado apenas à 

busca de satisfação de necessidades fisiológicas e racionais, mas também a necessidades de 

afeto”, de modo que é a partir desse conhecimento que o mercado passa se utilizar fortemente 

a lógica do desejo para a realização de seus fins: 

 

É exatamente por esse caminho que a criação publicitária desperta em nós a vontade 

de consumir. Como? Dando significado humano a simples objetos/produtos. Assim, 

refrigerantes vendem juventude, sapatos vendem prestígio social, cereais vendem 

saúde e joias vendem amor. [...] Essa forma simbólica de consumir leva-nos a 

utilizar a compra de bens e serviços para atender nossas necessidades de 

socialização, como meio de sentir e mostrar pertencimento ou de receber aprovação 

de grupos específicos. Tal ideia é amplamente incentivada pelas campanhas 

publicitárias para todas as faixas etárias, inclusive a das crianças. (SILVA; 

VASCONCELOS, 2012, p. 28). 

 

Isso ocorre porque as características materiais e funcionais do objeto tornam-se 

fluidas a tal ponto que qualquer significado pode ser atribuído a ele. (SEVERIANO, 2007). 

Não se trata apenas do que observou Marx (1996) a respeito de uma relação entre coisas 
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aparentemente autonomizadas, posto que, agora, relacionam-se também os signos 

intercambiáveis. Ou seja, também as características objetivas do objeto desaparecem e são 

substituídas por “(...) relações sociais, só que não aquelas constituintes do objeto – as de 

produção –, mas símbolos de relações sociais que evidenciam o posicionamento social, os 

valores desejáveis e o estilo de seu consumidor.” (SEVERIANO, 2007, p. 54). Sendo assim, 

longe de um processo de “desocultamento”, a mercadoria sofre, na realidade, uma espécie de 

“duplo ocultamento”.  

Sobre o caráter fetichista da mercadoria na contemporaneidade, em uma 

perspectiva semelhante à de Severiano (2007), Renato Mezan (2002), afirma que a 

publicidade possui um papel significativo no processo de circulação da mercadoria, na medida 

em que convence o consumidor a escolher um produto em detrimento de outro, considerando 

que os dois possuam as mesmas características objetivas. Para Mezan (2002, p. 305), uma das 

formas pelas quais a publicidade consegue interferir nessa escolha é justamente através da 

fetichização da mercadoria: 

 

O termo fetiche provém de ‘feitiço’; no caso da publicidade, a magia consiste em 

que o produto transmita suas características ou funções ao portador dele ou ao seu 

consumidor: todo aquele que tiver à sua disposição o desodorante tal terá um cheiro 

tão atraente que fisgará sem esforço as mais belas mulheres (ou, inversamente, se 

você é mulher e usa a fragrância tal, os homens cairão como moscas).  

 

O autor mostra que a negação se faz presente na medida em que a publicidade – 

que tem a capacidade de forjar nossos desejos e aspirações – transmite a mensagem de que 

aquilo que você possui deve ser negado, posto que é indesejável e pode causar rejeição ao 

outro, mesmo que seja algo natural em você, como os odores de seu próprio corpo ou sua 

própria aparência física. Por outro lado, a própria publicidade anuncia a resolução para o 

problema que ela mesma impôs, seja o da aparência física ou dos odores indesejados, pois, 

para tanto, é preciso tão somente que você consuma o produto anunciado. Nesse caso, ocorre: 

 

[...] uma naturalização do artifício, que é, justamente, um dos mecanismos mais 

comuns da eficiência publicitária: você, que não era ‘isso’, se tornará ‘isso’ se usar 

o produto tal. É exatamente o mesmo procedimento que vemos nas histórias 

maravilhosas que encantaram nossa infância. [...] só quem é aspergido com o pó de 

pirlimpimpim voa com Peter Pan para a terra do nunca [...]. (MEZAN, 2002, p. 305) 

 

Podemos encontrar um exemplo desse processo na edição de número 99 da 

revistinha da Mônica24, do cartunista brasileiro Maurício de Sousa (2015). A história de capa, 

                                                           
24 Nesta mesma revistinha, encontramos alguns elementos que achamos válido mencionar: 1) na contracapa há 

um informe publicitário promovendo uma edição da revista “Turma da Mônica Jovem” – segmento da revista 
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intitulada “Uma selfie25 de aniversário” apresenta uma bruxa segurando um smartphone 

enfeitiçado capaz de capturar “a essência” infantil das crianças que, porventura, venham a 

fazer selfies com ele. A bruxa diz, segurando o smartphone: “Aqui está tudo! Juventude, 

vigor, alegria... e todo o rejuvenescimento! Bruxa moderna é assim! Quem precisa de 

caldeirão? Tudo se transformará em filtro visual! Colocarei sobre minha foto! E me 

transformarei em uma linda feiticeira real!” (SOUSA, 2015, p. 15). O smartphone aparece 

aqui como um objeto encantado que substitui um dos principais elementos mágicos atribuídos 

à figura da bruxa nas histórias infantis: o caldeirão. Assim, na referida história, o dispositivo é 

capaz de transformar a aparência física repugnante da bruxa para que ela possa aparentar ser 

“(...) mais bela que a madrasta da Bronca de Neve... E com uma pele lisa como uma bola de 

cristal!” (SOUSA, 2015, p. 20). A mensagem que os quadrinhos transmite apenas ratifica a 

ideia de que, mesmo fora dos contos de fada, um aparelho como um smartphone, dependendo 

de sua marca, pode conferir ao seu portador uma infinidade de encantos, como status, 

popularidade, beleza e juventude.  

As considerações feitas até aqui têm como pressuposto que as crianças podem 

apreender os valores simbólicos agregados aos objetos de consumo26. Entretanto, 

questionamo-nos sobre a maneira como o mercado consegue conquistar o desejo de consumo 

de crianças muito pequenas. Seriam os bebês capazes de associar um brinquedo à sensação de 

segurança, por exemplo? Uma resposta possível para essas indagações pode ser encontrada 

em estudos realizados por especialistas nas áreas de publicidade e marketing, que oferecem – 

através de livros como Marketing e o mercado infantil (2013) – o máximo de suporte para o 

empreendedor que decide investir no segmento infantil.  

Esses profissionais, geralmente com base em estudos feitos a partir de teorias 

                                                                                                                                                                                     
tradicional voltada para adolescentes – que anuncia também todos os sites referentes à revista, a saber, o site 

oficial (www.turmadamonicajovem.com.br), a página no Facebook (/revistaturmadamonicajovem) e o Twitter 

(/revistadaturma); 2) a referência a smartphones é feita também em outra história da mesma revistinha infantil; 

3) dentro da revistinha encontramos outro informe publicitário, agora de esmaltes para crianças. Nesse informe, 

encontramos todos os sites referentes à revistinha infantil, que totalizam cinco endereços, sendo o site oficial 

(turmadamonica.com.br), a página no Facebook (/turmadamonica), a página no Instagram (/turmadamonica), o 

canal no YouTube (/turmadamonicaTV) e a página no Google + (/+turmadamonica), ou seja, três sites a mais do 

que a revista direcionada ao público jovem; 4) em todos os sites, sobretudo os oficiais, encontramos publicidade 

direcionada ao público infantil. No caso do site da revista infantil, existe um link chamado “produtos” que 

direciona a criança a uma loja em que ela pode encontrar desde cadernos dos personagens a adesivos e capas 

para iPad e smartphones.  
25 De acordo com o dicionário Oxford, o termo selfie designa uma “fotografia que alguém tira de si mesmo, em 

geral com smartphone ou webcam, e carrega em uma rede social." (OXFORD, 2014). 
26 Segundo Schor (2009, p. 13): “Os especialistas afirmam que, antes de completarem 3 anos e meio, as crianças 

manifestam a crença de que as marcas lhes comunicam qualidades, valores – por exemplo, que elas são cool, 

fortes ou espertas.” 

http://revistaturmadamonicajovem/
http://www.twitter.com.br/revistadaturma
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desenvolvimentistas27, indicam de que maneira é possível promover mercadorias, serviços e 

marcas, a fim de serem desejados pelo consumidor infante: mesmo por aqueles que ainda não 

são capazes de apreender caraterísticas simbólicas dos produtos. Fazem isso partindo da ideia 

de que, a partir de determinada idade, quando for capaz de discernir essas características, a 

criança já poderá ter adquirido familiaridade com determinadas marcas. Assim, dizem: “As 

crianças que ainda não tiverem uma compreensão da marca no seu nível simbólico, a 

compreenderão apenas no nível perceptual, ou seja, que a marca é familiar ou que está 

associada a determinada característica.” (HILDEBRAND; CAMPOMAR; VELOSO, 2013, p. 

119). Eles consideram que, até que a criança compreenda a marca em seu nível simbólico, ela 

precisa antes superar três estágios: 

 

Primeiro, as crianças precisam reconhecer os nomes de marca como uma forma de 

identificar um produto específico dentro de uma categoria de produto. Segundo, elas 

devem reconhecer o nome da marca como um elemento único e separado do 

produto, distinto da embalagem e do produto em si. [...] Terceiro, [...] devem ser 

capazes de pensar sobre o nome da marca em um nível abstrato, conectando o nome 

da marca a características não observáveis ou a conceitos como qualidade, prestígio 

e ao fato de estar na moda. (HILDEBRAND; CAMPOMAR; VELOSO, 2013, p. 

118, grifo nosso). 

 

A respeito das crianças muito pequenas, que não compreendem ainda os níveis 

simbólicos de uma marca, a psicóloga estadunidense Susan Linn (2006), em seu livro 

Crianças do consumo: a infância roubada, afirma que, embora os bebês não possam pedir 

marcas, eles “(...) pedem marcas assim que aprendem a falar. Isso sugere que as crianças 

podem desenvolver sentimentos positivos a respeito de logos e personagens licenciados antes 

de terem palavras para os produtos associados a elas.” (LINN, 2006, p. 69).  

Esses sentimentos positivos não são criados por acaso. Ao contrário, são previstos 

pelos profissionais de marketing, que estimulam seus clientes a investir na prática do 

licenciamento28, por exemplo. Para os autores, “ao utilizar uma personagem famosa e aceita 

em determinado grupo de crianças, a empresa que adquirir essa licença estará comprando 

automaticamente certo nível de aceitação desse grupo.” (HILDEBRAND; CAMPOMAR; 

                                                           
27 Em Infância: fios e desafios da pesquisa (1996), a autora Solange Jobim e Souza expõe uma perspectiva 

crítica acerca de como a psicologia do desenvolvimento, com base em pressupostos científicos, “formula os 

ideais para o desenvolvimento, providencia os meios para realizá-los e, mais do que tudo isso, acaba por 

desenvolver as crianças, os adolescentes e nós mesmos – os adultos –, com base em determinados 

enquadramentos [...] (p. 41).   
28 De acordo com o site oficial da Associação Brasileira de Licenciamento (ABRAL), “Licensing ou 

licenciamento é o direito contratual de utilização de determinada marca, imagem ou propriedade intelectual e 

artística registrada, que pertença ou seja controlada por terceiros, em um produto, um serviço ou uma peça de 

comunicação promocional ou publicitária”. Estima-se que o segundo segmento que mais faz uso do recurso é o 

de brinquedos. (Cf. http://abral.org.br/o-setor/). 
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VELOSO, 2013, p. 121).  

Atenta a isso, a empresa brasileira TecToy – especializada em venda de 

eletrônicos para crianças – lançou um dos primeiros tablets voltados especificamente para o 

público infantil a partir do licenciamento da personagem Galinha Pintadinha que, em 2013, 

ganhou o título de maior canal do YouTube, após o alcance da marca de um bilhão de 

visualizações. O tablet, comentam os especialistas em tecnologia do site Tecmundo29, “chama 

mais atenção por sua parte externa com o case e o suporte que transformam o tablet na 

própria galinha [...]. Eles são, sem dúvida, o grande chamariz para conquistar as crianças que 

já são fãs da Galinha Pintadinha”. A mesma empresa oferece ainda produtos semelhantes de 

personagens e filmes da Disney já bem aceitos pelo público infantil, como os tablets das 

princesas Disney e do filme Frozen, lançado em 201330.  

Sobre a prática do licenciamento, Hildebrand, Campomar e Veloso (2013), 

afirmam ainda que a criança pode se identificar com as personagens por vários motivos: seja 

porque deseja se comportar como a personagem, seja porque a personagem está presente de 

algum modo na criação da criança, seja porque a criança a identifica como seu igual ou 

mesmo porque é atraída por alguma qualidade negativa, como a agressividade. De todo modo, 

a ideia aqui é: se uma criança é nova o bastante a ponto de não compreender os valores 

simbólicos de uma marca, ela será estimulada a despertar afeição pela marca indiretamente 

através dos brinquedos licenciados dos personagens com os quais ela se identifica. Esse tipo 

de estratégia, que conduz a criança a ligar-se emocionalmente a uma marca desde muito cedo, 

define o que Susan Linn (2006) chama de “fidelização do berço ao túmulo”31.  

De acordo com Hildebrand, Campomar e Veloso (2013, p. 119): “As crianças 

começam a internalizar as características simbólicas das marcas a partir da entrada na etapa 

operacional concreta (dos 7-8 anos em diante), e esse processo se completa por volta dos 12 

anos.” Isso significa que, a partir de determinada idade, sentimentos como amor, segurança, 

pertencimento a um grupo e distinção social, por exemplo, serão associados tanto aos objetos 

de consumo em si, como às suas marcas. Para os especialistas, “os indivíduos utilizam marcas 

                                                           
29 Site especializado em eletrônicos Tecmundo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-

dtXGZePKE4>. Acesso em 12 jan. 2007. 
30 Conforme consta em: <http://www.tectoy.com.br/tablets/c/184>. Acesso em 12 jan. 2007. 
31 Para além do tão popular recurso do licenciamento de personagens midiáticos, Juliet Schor menciona ainda 

outra estratégia utilizada pelo mercado para “conquistar” crianças muito pequenas. Especialistas de marketing 

entendem que crianças de 0 a 3 anos costumam requerer sensações relacionadas ao afeto. Sabendo disso, 

costumam fazer uso de mecanismos que possam simular esse sentimento através de produtos como: “[...] bichos 

de pelúcia, belas bonecas e objetos com superfícies suaves e fronteiras imprecisas. Neurocientistas, psicólogos e 

estudiosos do desenvolvimento infantil ajudaram os marqueteiros a traduzir o desejo de “amor” para o 

significado de objetos concretos, formas, músicas e temas a serem abordados nas chamadas.” (SCHOR, 2009, p. 

41). 
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para criar e comunicar seu auto conceito.  

Isso significa que as pessoas utilizam as marcas como uma forma de mostrar aos 

outros quem são e, de certa forma, o que valorizam.” (HILDEBRAND; CAMPOMAR; 

VELOSO, 2013, p. 117). Assim, quando uma criança opta pelo produto licenciado de um 

determinado desenho ou filme e não de outro, ou mesmo opta por uma marca específica e não 

outra, cria-se, desde muito cedo, uma sensação de que o objeto de consumo é adquirido para 

definir um estilo de vida próprio, uma “personalidade” dentre inúmeras outras possíveis 

oferecidas pelo mercado.  

As empresas, aproveitando-se dessas preferências infantis por produtos associados 

a seus personagens preferidos32, produzem uma vasta gama de brinquedos que acabam 

tornando-se mais caros não devido ao custo dos aparelhos em si: 

 

Até mesmo as diferenças entre os modelos mais caros e mais baratos da mesma 

firma se reduzem cada vez mais: nos automóveis, elas se reduzem ao número de 

cilindros, capacidade, novidade dos gadgets, nos filmes ao número de estrelas, à 

exuberância da técnica, do trabalho e do equipamento, e ao emprego de fórmulas 

psicológicas mais recentes. O critério unitário de valor consiste na dosagem da 

conspicuous production, do investimento ostensivo. Os valores orçamentários da 

indústria cultural nada têm a ver com os valores objetivos, com o sentido dos 

produtos. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 102). 

 

Quanto a isto, observamos que no site da Tectoy, mais especificamente no link 

“Sobre a Tectoy”, encontramos a seguinte informação: “A Tectoy foi fundada em 1987, 

inicialmente para desenvolver e produzir brinquedos de alta tecnologia e tornou-se referência 

nacional na área de entretenimento eletrônico e brinquedos”. Os tablets elaborados para as 

crianças possuem um apelo infantil quando da presença de estampas de personagens, tanto 

brasileiros, como a Galinha Pintadinha, como estadunidenses, como as princesas Disney e os 

super-heróis da Marvel, linha editorial também pertencente à Walt Disney. Entretanto, ao 

contrário do que poderíamos supor, as especificações dos aparelhos são semelhantes a tablets 

de outras marcas que não possuem apelo de marketing direcionado à criança. A título de 

comparação, pesquisamos – no mesmo dia e na mesma loja online – dois tablets com quantas 

especificações semelhantes fossem possíveis, um com apelos infantis e outro neutro, cujo 

resultado está exposto no quadro 1. 

 

                                                           
32 Julgamos importante considerar que, para além dos produtos licenciados de marcas oficiais, ou seja, que são 

produzidos pelas próprias corporações produtoras dos filmes ou por empresas parceiras, devemos atentar ainda 

para as mercadorias pirateadas produzidas por firmas menores, geralmente localizadas na Ásia, em lugares em 

que a força de trabalho é fortemente explorada: são capas protetoras, penduricalhos dos personagens, carteiras 

decoradas especiais para eletrônicos descartados tão logo outra novidade é lançada. 
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     Quadro 1 – Comparação de preços de tablets na shoptime. 

LOJA ONLINE SHOPTIME 

 PHILCO – R$ 265,9933 TECTOY – R$ 449,0034 

Modelo TABLET PH7OB TT-4400 

Sistema Operacional Android 5.1 Android 5.0 

Processador Quad-Core - 1.2Ghz Quad Core - 1.3 GHz   

Tamanho do Display  7” 7” 

Resolução  1024 x 600 pixels 1024 x 600 pixels 

Memória Interna  8GB  8GB  

Expansivo  até 32GB até 32GB 

Câmera traseira  2MP 2MP 

Câmera frontal  0.3MP  0.3 MP 

      Fonte: Elaboração da autora. 

Algumas das principais especificações técnicas de ambos os aparelhos são 

praticamente as mesmas, entretanto, o tablet que possui estampas do filme da Disney – 

Frozen – custa um total de R$ 183,01 a mais que o tablet da outra marca, sem personagens. 

Na página em que o tablet Frozen se encontra disponível para venda, encontramos a seguinte 

mensagem: “As experiências incríveis que só um tablet pode proporcionar ficou muito mais 

divertido com a companhia de Anna e Elsa. A diversão é garantida!”. Além disso, o site 

destaca entre as propriedades extras do produto: “Conteúdo Exclusivo Frozen: Wallpapers e 

Traillers, Widgets Personalizados”. Ou seja, para além das especificações técnicas do produto, 

são enfatizadas as possibilidades de “personalização” dadas por um tablet feito 

“especialmente” para crianças. 

As considerações acima nos levam à compreensão de que, na sociedade de 

consumo contemporânea, o mercado direciona sua produção a nichos específicos – que 

podem variar de acordo com gênero, faixa etária, estilos de vida etc. – transmitindo a ideia de 

que os grupos, e mesmo as pessoas individualmente, serão reconhecidas e prestigiadas por 

parte de quem produz. Cada nicho é estudado minuciosamente em vários aspectos, como os 

psicológicos, emocionais, comportamentais e até neurológicos para que aquilo que for 

produzido tenha capacidade de atrair, de despertar desejo, de garantir que o consumidor veja 

naquele produto um item necessário, indispensável. Uma necessidade pautada muitas vezes 

menos no valor de uso do objeto do que no signo que ele porta consigo que, aparentemente, 

diferencia um consumidor de todos os que não podem possuir aquele objeto ao mesmo tempo 

em que o insere em um nicho específico. O consumidor, portanto, desde que nasce – quando, 

                                                           
33 Informação disponível em: <http://bit.ly/2mDWhfd>. Acesso em: 4 mar. 17 
34 Informação disponível em: <http://bit.ly/2mq4R0I>. Acesso em 4 mar. 17 
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por exemplo, seu quarto é decorado com um personagem de um filme infantil – é inserido 

nessa lógica, que se utiliza dos desejos humanos para conferir-lhe a sensação de que pode 

definir sua identidade a partir de objetos de consumo produzidos em série para milhares de 

pessoas. 

Esse tipo de discurso – que tende a exaltar uma suposta pluralidade de identidades 

devido a diversidade de marcas, produtos e serviços – culmina, segundo Severiano (2007, p. 

97) numa espécie de lógica da “coisificação”: 

 

[...] é só na medida em que o homem consome mercadorias, cujas demandas já 

foram antecipadas através de pesquisas mercadológicas, que ele adquire uma 

identidade reconhecida. É o objeto que lhe empresta significado. A diversificação 

está na origem da mercadoria e não na capacidade de livre escolha do homem. Este, 

para se “diferenciar”, continua a ter que se submeter às hierarquias e 

enquadramentos ditados, agora, pelas estratégias de publicidade e marketing [...]. 

 

Esta incitação exacerbada ao consumo, própria das sociedades contemporâneas, 

resulta, enfim, em um estímulo frequente a uma “atitude compulsiva e generalizada de ter que 

consumir para só assim constituir-se como indivíduo.” (SEVERIANO, 2007, p. 98). De modo 

que, desde muito cedo, os sujeitos contemporâneos são seduzidos a acreditar – devido às 

sofisticadas estratégias de marketing e mensagens publicitárias – que os objetos de consumo 

são suas únicas fontes de referência identitária. Além disso, suas próprias vidas tendem a ser 

conduzidas no anseio de que estes mesmos objetos possam cumprir, via signos do consumo, 

as “promessas de realização imediata de seus desejos.” (SEVERIANO, 2010, p. 9). Promessas 

como estas são dia-após-dia veiculadas e reforçadas pelos meios de comunicação, que, como 

vimos, foram ao longo da história se consolidando como canais diretos de interlocução entre o 

mercado e as crianças, intermediando ao mesmo tempo o contato dos infantes com uma vasta 

produção cultural midiática.   

Diante do exposto, fica claro que as crianças têm sido deliberadamente utilizadas 

pelo mercado para gerar lucros, muito embora isso não ocorra apenas quando a criança exerce 

um papel de consumidora ativa35. Se nas sociedades de consumo contemporâneas tudo é 

passível de se tornar objeto de consumo, não é diferente com o ser infante: 

 

[...] a imagem da criança capturada pela publicidade passou a fazer parte da lógica 

                                                           
35 A Visa, uma das mais conhecidas bandeiras de cartões de crédito no Brasil, lançou em parceria com o 

empresário e quadrinista Maurício de Sousa o “cartão mesada”, feito especialmente para os pequenos 

consumidores, com a personagem Mônica estampada no cartão. Sobre o cartão: “Aceito em milhões de 

estabelecimentos comerciais em diversos países e territórios; Não necessita de conta bancária ou comprovação 

de renda; Viabiliza a compra via Internet ou em lojas físicas; Sem surpresas no fim do mês.” Informação 

disponível em: <https://www.visa.com.br/pague-com-visa/cartoes/cartoes-pre-pago/visa-mesada-detalhes.html>. 

Acesso em 03 mar. 2017. 
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da indústria cultural, cuja intenção é criar mecanismos de sedução eficazes. Ao 

cumprir esse papel, a criança integra a instrumentalização da cultura do consumo, ou 

seja, seduz o cliente, transformando valores sociais em bens de consumo. Na lógica 

do mercado, o que importa é o valor agregado ao produto, não mais o produto em si. 

(JOBIM; SOUZA, 2016, p. 205). 

 

Não é à toa que comerciais de carros, perfumes e operadoras de celular são tantas 

vezes protagonizados por crianças, que passam a ter suas imagens e signos que carregam 

consigo – como jovialidade – vendidos junto com os produtos materiais (ou imateriais, no 

caso, de velocidade de internet, por exemplo), de modo que criança e tudo aquilo que ela 

representa tornam-se, pois, também mercadoria. 

Assim, finalizamos este capítulo ressaltando a importância de se considerar como 

a cultura do consumo se manifesta no universo infantil. No Brasil, uma série de 

pesquisadores, redes, institutos, projetos e movimentos pensam juntos sobre o estímulo ao 

consumo na infância, inclusive ao consumo de tecnologias. Para os pesquisadores do projeto 

“Criança e Consumo”, do instituto Alana, as discussões nessa área interessam a todos “porque 

impacta a vida tanto de adultos quanto de crianças, mexe com a perspectiva de mercado e, 

talvez o mais importante, abre possibilidades de uma reflexão mais atenta sobre ética, 

consumo, comunicação e infância.” (MAGALHÃES, 2016, p. 18).  

A atenção coletiva destinada a questões relacionadas a infância e consumo se dá, em 

primeiro lugar, devido ao comprometimento com a prioridade absoluta reservada à infância, 

assegurada pela constituição brasileira no artigo 227, que diz: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão36. 
 

Foi com base neste artigo que o Instituto Alana criou o projeto “Prioridade 

Absoluta”, que busca contribuir com sua efetividade, contemplando eixos como a publicidade 

dirigida à criança. Quanto às questões relacionadas à publicidade, a sociedade civil brasileira 

conta ainda com a resolução 163 do CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança 

e do Adolescente)37, que versa sobre o caráter abusivo da publicidade e da comunicação 

mercadológica direcionadas à criança e ao adolescente. Contudo, a resolução 163 não tem 

sido respeitada pelas empresas, desde que foi publicada em 4 de abril de 2014. Ou seja, a 

                                                           
36 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 04 abr. 2017.  
37 Informação disponível em: <http://dh.sdh.gov.br/download/resolucoes-conanda/res-163.pdf >. Acesso em: 04 

abr. 2017. 
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publicidade infantil permanece sendo pensada, elaborada e divulgada com todas as estratégias 

possíveis com vistas a estimular o consumo infância. Assim, embora muito já se tenha 

conquistado38, a realidade nos mostra que são longos os caminhos a serem percorridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Em 2016 pesquisadores, pais e ativistas interessados nos direitos das crianças em relação à publicidade 

comemoraram um julgamento histórico realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, posto que este decidiu “[...] 

por unanimidade, que o direcionamento de publicidade ao público infantil é considerado é uma prática abusiva e 

ilegal. Foi a primeira vez que um tribunal superior julgou o mérito desta questão. O caso dizia respeito a uma 

promoção da Bauducco que foi denunciada ao Ministério Público do estado de São Paulo pelo Criança e 

Consumo em 2007.” (MAGALHÃES, 2016, p. 19).  
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3 TÉCNICA E DOMINAÇÃO CULTURAL - UMA PERSPECTIVA 

FRANKFURTIANA 

 

No capítulo anterior, apontamos como os meios de comunicação de massa, até o 

final do século XX, serviram como suporte para alcançar o público infantil com finalidades 

comerciais de forma rápida e eficaz. Hoje, contamos com recursos técnicos mais sofisticados, 

aparelhos que nos permitem, não apenas receber, como também enviar e compartilhar 

informações. Entretanto, suspeitamos que, independentemente desta interatividade que os 

meios atuais possibilitam, pouco mudou a respeito do modo como as grandes corporações se 

utilizam dos meios midiáticos no que se refere à tentativa de capturar o desejo de consumo do 

público infantil, seja por produtos físicos, como os próprios aparelhos, ou virtuais, como 

jogos e aplicativos.  

Para que possamos verificar tais suspeitas, iniciaremos este capítulo mostrando 

aspectos da relação do homem com as tecnologias em nossos dias. Isto porque é a partir 

dessas considerações que iremos discorrer sobre a importância de mantermos uma postura 

crítica diante dessa relação, com o cuidado de reconhecer e compreender os processos de 

dominação facilitados justamente pelas inovações tecnológicas, sobretudo no campo das 

informações.  

Assim, no intuito de identificar essas formas de dominação, contamos com 

autores como Lapoujade (2013) e Sibilia (2002), segundo os quais as tecnologias da 

informação têm ocupado um espaço cada vez maior em nossas vidas, beneficiando, 

principalmente, as grandes corporações envolvidas com a sua criação e venda, posto que, para 

fins comerciais, capturam o máximo de informações de seus clientes através de seus produtos, 

mesmo que isso signifique ações invasivas como, por exemplo, reter conversas pessoais 

capturadas pelos dispositivos eletrônicos.  

De todo modo, buscaremos ainda compreender as formas de dominação, 

sobretudo a partir das contribuições teóricas feitas pelos pensadores da Escola de Frankfurt, 

em especial Herbert Marcuse (1978), Theodor Adorno e Max Horkheimer (1985). 

Com Marcuse (1978), veremos que, diferente do que supôs Marx (1996), o 

desenvolvimento nos campos da ciência e tecnologia não foi capaz de acompanhar o 

progresso humanitário.  Segundo esse autor, o progresso técnico caminhou no sentido de 

reconciliar as forças de resistência ao sistema, anulando todo protesto devido às promessas 

referentes à liberdade de labuta e dominação. Sem oposição, instaura-se a dominação, que, 

segundo Marcuse (1978), com o auxílio das tecnologias, dá-se de forma agradável e eficaz.  
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Por sua vez, as contribuições de Adorno e Horkheimer (1985) são de extrema 

relevância para este trabalho, visto que é a partir do conceito de indústria cultural, pensado 

por estes autores, que buscaremos analisar o modo como a dominação se faz patente no 

universo infantil, através da cultura midiática. Para tanto, faremos nossa investigação com 

base principalmente em duas produções cinematográficas: os filmes Angry Birds e Hotel 

Transilvânia 2, ambos desenvolvidos pela Sony Corporation. Com eles, almejamos cumprir 

com dois objetivos: o primeiro é descobrir se o conceito de indústria cultural se mantém atual, 

pois suspeitamos que, apesar do grande avanço no campo das tecnologias da informação, 

podemos identificar os mesmos elementos apontados pelos autores ainda em meados do 

século XX; o segundo é refletir sobre interesse no campo da produção em tornar habitual o 

uso das tecnologias na infância a partir principalmente das produções que nos propomos a 

analisar. 

 

3.1 Considerações sobre a relação homem-tecnologias na contemporaneidade  

 

A técnica tem sido desenvolvida desde o princípio da humanidade. Invenções e 

descobertas foram aos poucos se aperfeiçoando até que chegássemos a um tempo em que até 

mesmo a velocidade com que se cria novas coisas pode ser aumentada. Ou seja, levamos 

milhares de anos para aprimorar ferramentas de caça, controlar o fogo e inventar a roda, mas 

em apenas dois séculos vimos surgir máquinas de fabricação em massa, automóveis, energia a 

partir da eletricidade e os mais diversos meios de comunicação, cada vez mais potentes, 

velozes e sofisticados.  

Algumas dessas invenções tornaram-se obsoletas, enquanto outras foram 

aprimoradas e permanecem até os nossos dias. De todo modo, importa-nos aqui refletir sobre 

a maneira como lidamos com esses artefatos. Será toda e qualquer invenção necessariamente 

benéfica ao ser humano quando da sua experiência no mundo?39 O que dizer, por exemplo, 

dos tablets e smartphones, que nos oferecem tanta facilidade e praticidade, no que diz respeito 

ao contato com o outro e ao acesso a informações, mas ao mesmo tempo tendem a 

monopolizar nossa atenção mesmo em reuniões entre familiares e amigos?  

Quando questionamos acerca do modo como as tecnologias da informação têm 

afetado a vida do homem contemporâneo, costumamos ouvir que jamais viveríamos 

novamente sem nossos smartphones ou sem internet, como se estes fossem itens quase que 

                                                           
39 Dedicaremos o terceiro capítulo desta dissertação a reflexões acerca da pauperização da experiência infantil na 

contemporaneidade, em face ao uso demasiado das tecnologias. 
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indispensáveis à vida, quando, na realidade, grande parte da humanidade segue sem possuir 

nem mesmo fogões ou geladeiras. Esta admiração quanto ao que as tecnologias da 

comunicação podem nos proporcionar em termos de conforto e praticidade nos remete aos 

escritos de Álvaro Vieira Pinto (2005, p. 35):  

 

[...] o que distingue o maravilhar-se atual com o antigo é que agora o homem se 

maravilha não diante da natureza, mas diante de suas próprias obras. A concepção 

generalizada, e por mil modos expressa, segundo a qual nos encontramos em uma 

era de inédita grandiosidade, pois jamais o homem realizou tão triunfalmente seu 

domínio sobre as forças naturais e criou artefatos tão espantosos, conheceu tão 

profundamente os segredos dos processos naturais, tudo isso assegurando-lhe 

condições surpreendentes de conforto, segurança e dominação, esta concepção 

reedita o velho estado de espanto e maravilha, mas agora em face dos tempos que 

nos são dados.  

 

Sendo assim, se à época dos primeiros filósofos gregos a natureza despertava o 

espanto e a admiração daqueles pensadores, hoje, uma parte dos teóricos da humanidade se 

mantém admirada diante do que as invenções contemporâneas podem nos oferecer. Como 

veremos mais adiante, as ressalvas acerca dessas invenções geralmente são realizadas de 

modo a culpabilizar o homem pelo mau uso que fazem delas. Vemos isto ocorrer, por 

exemplo, no livro A cultura-mundo: resposta a uma sociedade desorientada de Gilles 

Lipovetsky e Jean Serroy (2011). Embora os autores afirmem que o “cibermundo hipertélico” 

possa se tornar uma ameaça à liberdade – na medida em que temos que lidar com o excesso 

de informações que nos cercam onde quer que estejamos, muitas vezes independente de nossa 

vontade – em sua perspectiva, o ideal seria “[...] educar os indivíduos e formar espíritos livres 

em um universo com informações em excesso [...].” (Lipovetsky; Serroy, 2011 p. 81) para 

que pudéssemos melhor desfrutar os benefícios desta realidade. Entre estes benefícios, 

segundo os autores, estão a “horizontalidade”, a “interatividade”, a possibilidade de produção 

de conteúdo por qualquer pessoa, a “personalização” e a “individualização”. Ou seja, o 

homem deve educar-se, transformar-se para melhor se adaptar às tecnologias que, 

aparentemente, podem nos dar acesso a um mundo ideal, sem que se considere as possíveis 

formas de dominação facilitadas, justamente, por essas tecnologias. Sobre isso, Sibilia (2002, 

p. 29) nos diz que: 

 

Marcada pelas mudanças ultra-rápidas, na sociedade contemporânea imperam 

dispositivos de poder cada vez mais sutis e menos evidentes. Entretanto, eles 

parecem ter ganhado mais eficácia, permitindo exercer um controle-total ao ar livre. 

Com a dissolução dos limites que confinavam o alcance das antigas técnicas 

disciplinares, muitos desses mecanismos de outrora se sofisticam, alguns se 

intensificam e outros mudam radicalmente. [...] Assim, a lógica de funcionamento 

associada aos novos dispositivos de poder é totalmente constante, opera velozmente 

e em curto prazo. Desconhece as fronteiras: atravessa todos os espaços e todos os 
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tempos, engolindo o ‘fora’. Por isso, a nova configuração social se apresenta como 

‘totalitária’ em um novo sentido: nada, nunca, fica fora do controle. Desse modo é 

esboçado o surgimento de um novo regime de poder-saber, ligado ao capitalismo de 

cunho pós-industrial.   

 

Sendo assim, o que, para Lipovetsky e Serroy (2011), se apresenta como 

inovação, capaz de gerar interatividade e horizontalidade, ao mesmo tempo, oculta uma face 

“totalitária” ligada a interesses mercantis: o mesmo dispositivo que nos permite salvar 

arquivos para que possamos acessá-los em qualquer parte do mundo, conhecido atualmente 

como “nuvem”, permite também que empresas possam armazenar conversas de seus clientes. 

Aqui, cabe uma observação de David Lapoujade (2013, p. 237) sobre este mundo que “não 

cessa de nos controlar, de obter informações sobre nossos modos de existência para 

transformá-las em dados comerciais [...].” Muito além da prática de gravar e armazenar a voz 

de clientes através das telas – seja de televisão40 ou celulares41 – essas estratégias buscam 

adentrar o universo infantil via brinquedos, a exemplo da empresa Mattel que, em 2015, 

lançou a boneca Hello Barbie42, com capacidade para gravar e armazenar as conversas 

mantidas entre criança e boneca, que responde a partir de um mecanismo de inteligência 

artificial. Essa concepção de totalitarismo foi também abordada por Lapoujade (2013, p. 273): 

 

[...] um novo tipo de totalitarismo high-tech: não podemos mais escapar da luz do 

poder, de suas telas de controle e de suas circulações de dados, a luz gloriosa do 

poder [...]. Passa-se, por deslizamentos sucessivos, do conceito de todo ao de 

totalização, depois do conceito de totalização ao de totalitarismo. Por isso, nosso 

futuro seria sem futuro para nós – porque global quer dizer total, e porque total já 

quase quer dizer totalitário.  

 

Segundo Lapoujade (2013), o fato é que as transformações tecnológicas tendem a 

conduzir os indivíduos a uma existência em que é difícil se esquivar da quantidade 

exorbitante de informações e comunicações, uma existência minuciosamente controlada 

dentro de um modelo de mundo do qual é praticamente impossível ausentar-se, tal como 

ilustra William Powers (2012), no prólogo de seu livro O BlackBarry de Hamlet, em que o 

autor pede para que nos imaginemos em uma sala imensa – com capacidade para mais de 1 

bilhão de pessoas – de onde não se pode simplesmente escolher sair: o mundo virtual. Basta 

pensarmos na dificuldade de escolher algo simples como não usar endereço eletrônico, visto 

que, mesmo para preencher cadastros (sejam comerciais ou de instituições públicas), o espaço 

                                                           
40 Informação disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/tec/2015/02/1587394-samsung-alerta-para-

captura-de-conversas-em-frente-a-tvs-conectadas.shtml>. Acesso em: 11 set. 2016. 
41 Informação disponível em: < http://gizmodo.uol.com.br/facebook-microfone-anuncios/>. Acesso em 11 set. 

2016. 
42 Informação disponível em: < http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/12/nova-barbie-e-conectada-mas-

pode-ser-risco-para-privacidade.html>. Acesso em: 11 set. 2016. 
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destinado ao e-mail está lá. Em última instância, a consequência desse bombardeiro de 

informações e dessa dificuldade que temos em nos ausentar dessa realidade é que, na medida 

em que fornecemos nossos dados às instituições – expondo nossos rastros virtuais, que são 

armazenados em bancos de dados – passamos a nos inserir em mundo onde “Sabe-se tudo de 

nós, o que fazemos, compramos, vendemos, pensamos; sabe-se onde estamos, em que 

momento.” (LAPOUJADE, 2013, p. 235).  

Isto nos alerta para o modo como, através do uso da técnica, as grandes 

corporações captam, armazenam e utilizam os dados que compartilhamos virtualmente: de 

maneira totalitária e para fins comerciais. Por sua vez, Lipovetsky e Serroy (2011, p. 45) 

questionam as críticas direcionadas à relação que se estabelece entre tecnologia e mercado: 

“muitos dos que acionam o alarme diabolizam menos a técnica que seu casamento diabólico 

com o liberalismo econômico.” Ou seja, segundo a perspectiva dos autores, as críticas feitas 

às técnicas dão mais ênfase ao fato de que estão atreladas aos interesses mercadológicos do 

capitalismo neoliberal do que a elas em si mesmas. Entretanto, indagamos se é possível 

dissociar a técnica dos fins para os quais ela é direcionada, ou mesmo se é possível uma 

análise sem que se considere os impactos psíquicos e sociais frutos da relação humana com as 

tecnologias, que, segundo a definição dos próprios autores, dá-se da seguinte maneira: 

 

O Homo sapiens tornou-se Homo ecranis: daí em diante ele nasce, vive, trabalha, 

ama, se diverte, viaja, envelhece e morre acompanhado, em todos os lugares por 

onde passa, por telas que o mostram feto nas imagens da ultrassonografia, que, 

desde seus primeiros meses, lhe oferecem uma televisão especialmente concebida 

para bebês, que lhe propõe encontrar a alma gêmea ou o parceiro de uma noite nos 

fóruns de encontro e que chegam até a fazê-lo escolher seu caixão e seu modelo de 

túmulo, se ele o desejar, encomendando-os nos sites adequados. A economia, a 

sociedade, a cultura, a vida cotidiana, todas as esferas são remodeladas pelas novas 

tecnologias da informação e da comunicação: a sociedade das telas é a sociedade 

informacional. (LIPOVETSKY; SERROY, 2011 p. 77). 

 

Cabe ressaltar que, no caso dos meios de produção de eletrônicos, em especial 

cada uma das telas que nos acompanham do primeiro ao último43 momento de nossas vidas, 

                                                           
43 Um levantamento feito em 2015 pelo site Mashable apontou que em setembro daquele ano já havia mais 

mortes causadas por selfies em situações perigosas do que por ataques de tubarões. Informação disponível em: 

<http://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2015/09/selfies-ja-matam-mais-humanos-do-que-

ataques-de-tubaroes.html>. Acesso em 15 jan. 2017. Além disso, na rede encontramos com facilidade vídeos 1) 

de mortes filmadas por câmeras de segurança; 2) de acidentes fatais; 3) de grupos como o Estado Islâmico, que 

costumam filmar as execuções de suas vítimas; e mesmo 4) de pessoas que gravam-se em seus atos de suicídio. 

Para além de filmagens do momento de morte, encontramos ainda casos em que pessoas tiram selfies em 

velórios ou posam para fotos sorrindo ao lado do caixão. Ou seja, as telas podem nos acompanhar não só no 

exato momento de nossa própria morte, como também em momentos posteriores. O livro A indústria cultural 

hoje, possui um artigo de Antônio Zuin (2008) intitulado “Morte em vídeo: Necrocam e a indústria cultural hoje” 

interessante para, a partir de uma perspectiva frankfurtiana, pensarmos questões relacionadas à morte em nosso 

mundo rodeado por telas.  
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pessoas lutam pela sobrevivência em condições subumanas para satisfazer os desejos de 

consumo do homem contemporâneo por gadgets que garantem a manutenção de seu estilo 

“comunicativo” de alta performance, situação esta que explicita apenas um dos primeiros 

grandes problemas decorrentes da relação estreita entre a técnica e o liberalismo econômico. 

Sobre isto, Jonathan Crary em seu livro 24/7: Capitalismo tardio e os fins do sono (2014) diz 

que:  

Disseminou-se a premissa, tão complacente quanto absurda, de que esses padrões 

sistêmicos ‘vieram para ficar’, e que tais níveis de consumo tecnológico podem ser 

estendidos a todo planeta, hoje com 7 e em breve com 10 bilhões de pessoas. Muitos 

dos que celebram o potencial transformador das redes de comunicação se esquecem 

das formas opressivas de trabalho humano e da devastação ambiental de que 

dependem suas fantasias de virtualidade e desmaterialização. Mesmo entre as 

inúmeras vozes que afirmam que “outro mundo é possível”, muitas vezes desponta a 

concepção, equivocada mas cômoda, de que justiça econômica, o arrefecimento das 

mudanças climáticas, e a criação de relações sociais igualitárias podem de alguma 

maneira coexistir com empresas como Google, Apple e General Eletric. Quem 

desafiar essa ilusão vai se deparar com patrulhas intelectuais dos mais diferentes 

tipos. Há uma proibição real não apenas à crítica do consumo tecnológico 

obrigatório, como também à reflexão sobre como empregar os recursos e 

capacidades tecnológicos existentes a serviço de necessidades humanas e sociais – e 

não das exigências do capital e do império.  (CRARY, 2014, p. 57). 

 

Devemos considerar que as grandes corporações, que atuam nos diversos ramos 

da área de tecnologia da informação, a cada ano lançam no mercado uma série de produtos em 

busca de estimular nos consumidores o desejo por itens cada vez mais novos44, sem levar em 

consideração a quantidade exorbitante de matéria prima que em um curto período de tempo 

torna-se lixo eletrônico, grande parte das vezes depositado em países pobres que servem de 

verdadeiros lixões a céu aberto dos países ricos45.   

                                                           
44 Sugerimos, aqui, três vídeos que ajudam a refletir sobre o problema da obsolescência programada em relação 

às tecnologias: 1) o documentário espanhol “Comprar, tirar, comprar”, com legendas em português disponível 

em <https://www.youtube.com/watch?v=o0k7UhDpOAo>. Acesso em: 22 jan. 2017; 2) “Wake Up Call”, de 

Steve Cutts, que mostra especificamente crianças e adultos consumindo e descartando tecnologias 

freneticamente, satirizando, assim, nossas relações com as tecnologias mediadas pelo mercado disponível em: <  

https://www.youtube.com/watch?v=jid2A7ldc_8>. Acesso em: 22 jan. 2017; e 3) “Man”, também de Steve 

Cutts, sobre como o homem contemporâneo tem lidado com a natureza e as tecnologias, disponível em:  

<https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU>. Acesso em: 22 jan. 2017. 
45 Dentre os lugares conhecidos por abrigar o lixo eletrônico de países desenvolvidos, Agbogbloshie, localizado 

em Gana, na África, merece destaque por ser o maior do mundo. Informação disponível em: <  

http://g1.globo.com/globo-news/noticia/2016/04/que-mundo-e-esse-mostra-o-maior-lixao-de-eletronicos-do-

mundo.html>. Acesso em: 19 jan. 17. Lugares como Agbogbloshie põem em xeque o argumento de que o uso de 

eletrônicos é mais sustentável em relação ao uso de papel, já que, na prática, esse tipo de afirmação não costuma 

considerar vários fatores, como a extração de matéria prima, o ciclo de vida dos objetos comparados, a 

eletricidade utilizada para o armazenamento e transmissão de dados, bem como as possibilidades de reciclagem. 

Informação disponível em: < https://garatujadigital.com/2014/09/20/comunicacao-impressa-e-mais-sustentavel-

que-a-eletronica/>. Acesso em 19 jan. 17. Apesar disso, histórias infantis de grande alcance como a de Maurício 

de Souza, intitulada “Cuidando do mundo”, ao discorrer acerca dos problemas ambientais contemporâneos a 

partir dos personagens da turma da Mônica, desconsidera esses fatores ao colocar o personagem central da 

história portando um tablet de alta resolução, que é exaltado por se tratar de um interessante instrumento na 
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Mesmo diante de tantos problemas relacionados ao modo de produção e à maneira 

como lidamos com os aparelhos eletrônicos, as vantagens referentes ao que estes dispositivos 

podem nos oferecer tendem a ser exaltadas, sutil ou explicitamente, sobretudo em produções 

midiáticas. No filme infanto-juvenil Carrossel, por exemplo, exibido nos cinemas brasileiros 

em agosto de 2015, uma das personagens principais, Maria Joaquina, aparece em várias cenas 

interagindo, tanto com seu iPhone, quanto com seu iPad46. Além disso, o conflito principal do 

filme só pôde ser solucionado graças às imagens registradas no iPad da personagem, ficando 

a mensagem de que o dispositivo seria item fundamental para a resolução da trama. Exemplos 

como este nos mostram o quanto as tecnologias têm sido exaltadas em situações 

contemporâneas – tanto reais como ficcionais, como se uma espécie de fascínio guiasse a 

relação homem: a tecnologia. A partir disto, recorremos a Álvaro Vieira Pinto, que estabelece 

uma forte crítica aos romancistas maravilhados com as descobertas tecnológicas de seu 

tempo: 

Em tudo isso há uma mistura de comportamentos corretos e de outros ingênuos, que 

desejaríamos examinar, com intuito de discernir friamente entre o que é sensato e 

justo nas apreciações sobre o conteúdo de nossa época e aquilo que não passa de 

beletrística [...] marcada por intenções ideológicas definidas, que lhe tiram a 

aparência de inocente gênero literário para lhe dar o verdadeiro recheio que importa 

veicular e por isso nos incumbe denunciar. Deste modo, onde poderíamos julgar 

houvesse apenas uma manifestação a mais de mediocridade intelectual, verificamos 

que, sem prejuízo desta qualificação, se encontra também uma intenção oculta, nada 

inócua nem gratuita, que deliberadamente procura passar por índice das proezas 

efetivamente extraordinárias da ciência atual o que na verdade é apenas propagandas 

dos feitos e valores das grandes nações metropolitanas. (PINTO, 2005, p. 36). 

 

A crítica do autor nos remete aos nossos dias, pois, do mesmo modo que em sua 

época os literários como que vendiam um modelo de progresso apenas encontrado no que ele 

chama de “grandes nações metropolitanas”, vemos isto acontecer em produções midiáticas 

atuais, inclusive direcionadas ao público infantil. Tomemos como exemplo o filme Zootopia – 

Essa Cidade é o Bicho, lançado nos cinemas do Brasil, em março de 2016. Produzido pela 

Walt Disney Animation Studios, o filme conta a história de Judy Hopps, uma coelha que 

cresceu em uma zona rural, cujo sonho é ser policial em Zootopia, uma metrópole 

considerada perfeita porque além de todo o desenvolvimento econômico. Nela vivem, juntos, 

presas e predadores em completa harmonia. Não é preciso um olhar muito atento para 

perceber que Zootopia é uma analogia à Nova Iorque, cidade estadunidense conhecida no 

mundo inteiro por ser um centro urbano em que imperam o consumo e o lazer. 

                                                                                                                                                                                     
medida em que permite que observemos as catástrofes ambientais causadas pelo homem através dele. 

Informação disponível em: < http://turmadamonica.uol.com.br/cuidandodomundo/>. Acesso em 19 abr. 17.  
46 As imagens do filme expõem claramente a marca do aparelho da personagem.  
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Fonte: Zootopia, 2016. 

 

O filme faz referência a grandes marcas, como Prada e Nike, sendo esta apresentada 

apenas pelo seu slogan adaptado ao filme: Just do it na película torna-se Just zoo it. A 

chegada de Judy em Zootopia é marcada pelo encantamento e o deslumbramento com tudo 

que a cerca e a referência às tecnologias não só está presente como também faz referências 

diretas a marcas, como mostrado na Figura 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Zootopia, 2016. 

 

Como mostra a Figura 2, no lugar da tão conhecida maçã mordida, símbolo da 

Figura 1 – Chegada de Judy em Zootopia. 

Figura 2 – Analogia ao símbolo da marca Apple em Zootopia. 
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marca Apple, o filme traz uma cenoura47, ressaltando ainda a interface do smartphone por ser 

semelhante à do sistema iOS48. Sendo assim, o filme reforça aquilo que Pinto (2005) afirma 

sobre produções culturais que, em última instância, tratam-se de propagandas das grandes 

metrópoles, superdesenvolvidas em termos de ciência e tecnologia. Todavia, no que se refere 

aos discursos relativos às novidades neste âmbito, as palavras de Pinto (2005) nos auxiliam a 

perceber que é preciso cautela para que possamos evitar avaliações superficiais, que 

desconsiderem o fato de que as próprias invenções – bem como as relações que estabelecemos 

com elas – podem e devem ser submetidas a análises críticas para que possamos, assim, 

garantir percepções mais apuradas acerca da realidade que nos circunda.  

 

3.2 A técnica e as formas de dominação segundo Herbert Marcuse 

 

Até aqui, procuramos identificar elementos da relação homem-tecnologia na 

contemporaneidade, que, pelo que pudemos observar, é intensa e perpassada por fortes 

interesses comerciais. Com isso, julgamos necessário retomarmos o nosso referencial teórico 

de base, a Teoria Crítica, para, assim, fundamentarmo-nos acerca dessa relação, para que 

possamos melhor compreender sua ligação com as formas de dominação que têm se 

estabelecido ao longo dos séculos XX e XXI. 

Deste modo, traremos para este capítulo as contribuições dos filósofos 

frankfurtianos que, ao longo do século XX, foram responsáveis por desenvolver teorias que 

visavam diagnosticar os antagonismos sociais de seu tempo, marcado pela expansão do 

sistema capitalista, duas guerras mundiais, regimes totalitários e o desenvolvimento científico 

e tecnológico. A “Era dos Extremos”, como é chamado por Eric Hobsbawm (1995) esse 

período da história, deu margem a uma série de questionamentos levantados pelos pensadores 

da época, posto que, mesmo com tantos avanços, sucumbiu a tantas tragédias provocadas pela 

ação humana, culminando em um sistema de dominação tanto econômico quanto cultural. 

Herbert Marcuse, um dos mais notáveis pensadores frankfurtianos, teceu 

importantes considerações acerca do modo como se configurava a sociedade ocidental em 

meados do século XX, fruto do capitalismo tardio. Marcuse (1978) inicia sua obra A ideologia 

                                                           
47 Existem no mercado capas para smartphones com o desenho da cenourinha mordida para o modelo iPhone 6, o 

último lançamento da Apple até o momento. O produto simula o aparelho da personagem Judy. Informação 

disponível em: < http://www.dhgate.com/product/zootopia-judy-cartoon-new-arrival-cell-phone/378522297. 

html>. Acesso em: 04 dez. 2016. 
48 “iOS (antes chamado de iPhone OS) é um sistema operacional móvel da Apple Inc. desenvolvido 

originalmente para o iPhone, também é usado em iPod touch e iPad. A Apple não permite que o iOS seja 

executado em hardware de terceiros.” Informação disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/IOS>. Acesso 

em: 06 dez. 2016.  
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da Sociedade Industrial revelando o caráter irracional de uma sociedade em que “sua 

produtividade é destruidora do livre desenvolvimento das necessidades e faculdades humanas; 

sua paz, mantida pela constante ameaça de guerra; seu crescimento, dependente da repressão 

das possibilidades reais de amenizar a luta pela existência.” (MARCUSE, 1978, p. 14). 

Devemos atentar para o fato de que estas palavras foram ditas em meio a um século que, em 

se tratando de progresso, surpreendeu não apenas com relação à quantidade de descobertas 

científicas e tecnológicas, mas também com relação à produtividade cada vez mais crescente 

de bens materiais e culturais. Diante disso, o filósofo questiona: 

 

A sociedade estabelecida dispõe de uma quantidade e uma qualidade determináveis 

de recursos intelectuais e materiais. Como podem ser esses recursos utilizados para 

o máximo desenvolvimento e satisfação das necessidades e faculdades individuais 

com o mínimo de labuta e miséria? (MARCUSE, 1978, p. 15). 

 

Se nos detivermos sobre essa indagação, perceberemos que o fato de ela ter sido 

levantada já poderia causar-nos estranhamento, na medida em que parece óbvio que, se uma 

sociedade é capaz de se desenvolver técnica e cientificamente e de elevar sua produção 

material, ela também é capaz de diminuir a labuta e a miséria. Não é à toa que, para Marx 

(1996), o desenvolvimento técnico deveria ser condição fundamental para a libertação do 

homem da condição de labuta, pressuposto que, diante de tamanhas inovações tecnológicas, 

nos chama à reflexão tão logo nos deparamos com o estado em que se encontra grande parte 

da população atual. Sobre isto, Lipovetsky e Serroy (2011, p. 35) reconhecem que: 

 

A vitória da livre-troca planetária deveria trazer o crescimento, a estabilidade, a 

redução da pobreza. O resultado foi, em muitos casos no mundo, o agravamento da 

miséria, a precariedade, a incerteza do amanhã ou mesmo o risco, que se acreditava 

desaparecido, das grandes fomes. [...] Por toda parte a riqueza do mundo progride, 

ao mesmo tempo que as disparidades se acentuam, tanto no plano dos países quanto 

no das camadas sociais; os mais ricos são cada vez mais ricos, os mais pobres cada 

vez mais pobres; no ringue planetário, os winners deixam os loosers no chão.  

 

As considerações de Lipovetsky e Serroy (2011) tornam evidente que o fato de 

termos progredido tecnologicamente não garantiu que extinguíssemos a desigualdade e as 

mazelas que assolam a existência humana em várias partes do mundo. Essa percepção já era 

evidente à época de Marcuse (1978), o qual observou que o progresso técnico desenvolve-se 

de tal forma “que parece reconciliar as forças que se opõem ao sistema e rejeitar ou refutar 

todo protesto em nome das perspectivas históricas de liberdade de labuta e dominação.” 

(MARCUSE, 1978, p. 15).   

Assim, é na medida em que promete oferecer benefícios como a perspectiva de 
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liberdade de labuta e dominação – dissipando, assim, a oposição ao sistema – que a tecnologia 

permite que se possa instaurar modos de controle social que, segundo Marcuse (1978), são 

tanto agradáveis quanto eficazes. Embora o autor tenha pensado sobre estas questões em um 

contexto tal que nem mesmo se supunha a popularização da internet e das mídias móveis, 

notamos que tais mecanismos foram, ao longo do desenvolvimento das tecnologias, 

aperfeiçoando-se cada vez mais. Dia e noite, crianças e adultos carregam em suas próprias 

mãos as mensagens publicitárias, as lojas e os bancos que lhes farão existir, enquanto 

consumidores. Dessa maneira, há de se questionar a ideia de se o progresso tecnológico, por 

definição, já não estaria a serviço da sociedade. Marcuse (1978, p. 19) nos fala a este respeito: 

 

Em face das particularidades totalitárias dessa sociedade, a noção tradicional de 

‘neutralidade’ da tecnologia não mais pode ser sustentada. A tecnologia não pode, 

como tal, ser isolada do uso que lhe é dado; a sociedade tecnológica é um sistema de 

dominação que já opera no conceito e na elaboração das técnicas.  

 

Não se pode esperar, portanto, que a tecnologia49, por si só, exista em função da 

sociedade como um todo se o uso que lhe é dado é conduzido por grupos dominantes que têm 

por finalidade sustentar seus próprios interesses. Ou seja, a técnica fica a serviço de quem a 

desenvolve e a detém que, por sua vez, busca artefatos – inclusive dentro das próprias 

tecnologias – para manter o estado de dominação. Esta dominação, entretanto, não se 

apresenta de forma grosseira e impositiva numa sociedade desenvolvida industrialmente. Ao 

contrário, consiste em “uma falta de liberdade confortável, suave, razoável e democrática.” 

(MARCUSE, 1978, p. 23). Nestas condições, a sociedade tende a conformar-se à realidade 

dada, evitando a resistência aos meios que a dominam e garantindo, assim, a preservação do 

status quo, visto que resistir pode significar desestabilizações políticas e econômicas.  

É importante salientar que, segundo Marcuse (1978), essa forma de dominação 

não ocorre sem que a subjetividade humana seja cooptada, na medida em que suas 

necessidades e desejos são previamente fabricados, especialmente pelos meios de 

comunicação de massa e a publicidade, junto às possíveis formas de saciá-los, sempre pela via 

do mercado, de modo a garantir o conforto necessário para apaziguar as forças de oposição. 

Esta conjuntura evidencia o caráter mercantil e totalitário da produção que, em última 

instância, chega a determinar desde as habilidades e atitudes socialmente necessárias até 

                                                           
49 De acordo com Gonçalves (2014, online), que escreve a partir das considerações de Marcuse, a técnica “...se 

caracteriza pelos instrumentos utilizados para transformação da natureza pelo homem...”, enquanto a tecnologia 

“...compõe-se da totalidade de tais instrumentos, como modo de produção que organiza e difunde as relações 

sociais”. 
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mesmo quais devem ser as aspirações individuais: “A consequência última, para Marcuse, da 

cooptação da subjetividade humana, portanto das consciências das massas, é o 

estabelecimento de um mundo totalmente administrado – a ‘Sociedade Unidimensional’.” 

(SEVERIANO, 1992, p. 104).  

A Sociedade Unidimensional acaba por administrar a vida de forma total: 

 

Essa administração totalitária da vida é empreendida, sob o signo da abundância, por 

uma racionalidade dominadora, onde o progresso tecnológico e científico, 

juntamente com os mais sofisticados meios de comunicação, passam a produzir e 

direcionar o homem em todas as suas dimensões, de forma imperceptível, 

fabricando seus desejos e necessidades, paralisando a consciência crítica e 

transformando a sociedade em um mundo sem oposição. (SEVERIANO, 1992, p. 

104). 

 

O pensamento que forma a Sociedade Unidimensional descrita por Marcuse 

(1978) é construído e promovido por aqueles que têm o poder no âmbito da política e dos 

meios de comunicação, através de hipóteses propagadas incansavelmente no intuito de serem 

aceitas como verdade. Nas palavras do autor:  

 

O pensamento unidimensional é sistematicamente promovido pelos elaboradores da 

política e seus provisionadores de informação em massa. O universo da palavra, 

destes e daqueles, é povoado de hipóteses autoavaliadoras que, incessantemente e 

monopolisticamente repetidas, se tornam definições ou prescrições hipnóticas. 

(MARCUSE, 1978, p. 34). 

 

Em consonância com este pensamento, Eduardo Galeano (2006) complementa 

que aqueles que controlam os grandes meios de comunicação utilizam-se de seu poder, não 

apenas para manter os interesses dominantes, como também para atenuar os problemas sociais 

frutos do sistema. Um exemplo disto se dá quando: 

 

A pobreza ainda suscita pena, mas, cada vez menos indignação; a ideia de que os 

pobres são resultado do acaso ou fruto da fatalidade se propaga. Há 20 anos, a 

pobreza era vista como consequência da injustiça. A esquerda dizia, os centristas 

admitiam, e a própria direita não negava. Hoje em dia a pobreza é ‘o justo castigo 

que merece a ineficiência’, ou “uma manifestação da ordem natural das coisas’. 

(GALEANO, 2006, p. 152). 

 

A observação de Galeano reforça a tese de que as tecnologias da informação 

acabam por servir aos interesses daqueles que as dominam, sempre de modo a manter os 

próprios privilégios. Apaziguar a indignação contra a pobreza e a desigualdade, convencer 

que são fruto de uma espécie de ordem natural beneficia tão somente aqueles que possuem 

condições objetivas para a saciedade de suas necessidades vitais, ou seja, aqueles que não 

vivenciam a miséria e se deixam confortar com o discurso de que a ciência e a tecnologia 
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promovem a abundância de forma igualitária, quando, na realidade, a verdadeira riqueza 

concentra-se na mão de poucos, enquanto a grande maioria padece. Sobre isto, Adorno e 

Horkheimer (1985, p. 14) afirmam: “O aumento da produtividade econômica, que por um 

lado produz as condições para um mundo mais justo, confere por outro lado ao aparelho 

técnico e aos grupos sociais que o controlam uma superioridade imensa sobre o resto da 

população.”  

A respeito das considerações acima, Severiano (1992) esclarece como se dá a 

construção da sociedade unidimensional e a relação estabelecida por Marcuse entre o 

progresso técnico e o progresso humanitário:  

 

A sociedade que Marcuse denomina ‘unidimensional’ exerce sua dominação de uma 

maneira peculiarmente diferente de suas antecessoras, ou seja, a dominação exerce-

se ‘na e pela abundância’. O mundo do capitalismo monopolista, da ‘afluent societ’, 

deixa de ser escasso e caracteriza-se por um padrão de vida materialmente crescente, 

no qual as condições objetivas para o suprimento das necessidades vitais dos 

indivíduos já estão estabelecidas. No entanto, ao lado de tais condições objetivas, 

observa-se que o progresso tecnológico não foi capaz de gerar novos processos 

humanos libertários, ocorrendo, ao contrário, um tipo de dominação mais sutil 

porém mais totalitária do que dantes, capaz de manipular, de forma imperceptível a 

existência pública dos membros dessas sociedades. [...] Afim de explicar essa 

aparente contradição, Marcuse busca no conceito de ‘progresso’ a elucidação desta 

questão. Distingue dois tipos principais de progresso: o ‘Progresso Técnico’ que 

compreende o acúmulo das aptidões e conhecimentos humanos desenvolvidos no 

decurso da evolução cultural, cuja finalidade reside no domínio do ambiente humano 

e natural, resulta numa crescente riqueza material. E o ‘Progresso Humanitário’, o 

qual preocupa-se fundamentalmente com as condições de realização da liberdade e 

do desenvolvimento das potencialidades humanas; visa a extinção progressiva a 

opressão e da miséria da civilização. (SEVERIANO, 1992, p. 106). 

  

De acordo com o pensamento marcuseano, para que o progresso humanitário 

possa ser alcançado, é necessário que se estabeleça antes o progresso técnico, visto que é esse 

acúmulo de conhecimentos humanos que tornarão possíveis a construção e manutenção de um 

mundo capaz de suprir as necessidades humanas. Severiano (1992, p. 106) diz ainda que: 

 

[...] o progresso técnico nem sempre resulta em progresso humanitário, visto que a 

distribuição da riqueza social pode não ser realizada de forma igualitária, assim 

como, o saber acumulado e o crescente desenvolvimento das aptidões humanas 

podem também encontrar-se a serviço apenas de certos grupos privilegiados da 

sociedade, o que os habilita a exercer um poder totalitário sobre a existência de seus 

governados.  

  

Como vimos no decorrer deste tópico, tanto Marcuse (1978) como Adorno e 

Horkheimer (1985), puderam observar que, ao contrário do que se esperava, o 

desenvolvimento da técnica não foi suficiente para a formação de um mundo justo e 

igualitário. De modo bastante diverso, o progresso técnico foi capaz de anular a oposição ao 
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sistema de dominação, através de suas benesses materiais, aliadas às suas promessas de 

libertação. Sendo este o cenário das sociedades industriais, propomos em seguida, elaborar 

uma reflexão sobre os fatores que podem ter contribuído para a instauração de tais condições 

ainda com base nas perspectivas frankfurtianas.  

3.3 A racionalidade instrumental na contemporaneidade  

 

O estado de dominação que se instaurou no século XX de maneira generalizada 

no ocidente pôs em xeque o projeto iluminista, tão glorificado até então. De acordo com 

Hobsbawm (2010), o Iluminismo foi marcado pela crença no progresso do conhecimento 

humano, na racionalidade, na riqueza e no controle sobre a natureza, desenvolvendo-se 

principalmente devido ao progresso vertiginoso no âmbito da produção. Não por acaso, entre 

seus defensores estavam proprietários “economicamente iluminados”, fabricantes, 

empresários e a classe média instruída.   

Além disso, a Ilustração era tida como o “projeto civilizatório da modernidade”, 

baseando-se, assim, em três princípios: o universalismo, que conferia igualdade entre todos, 

independente de raça, crença, sexo, nação e classe; a individualidade, que rompia com a 

crença de que o homem deveria ser identificado a partir do coletivo (trazendo como 

consequência o reconhecimento dos direitos do indivíduo, por exemplo, o direito à felicidade) 

e; por fim, a autonomia, que poderia ser considerado o objetivo último do iluminismo, a qual 

libertaria o homem através da razão. (SEVERIANO; ESTRAMINA, 2006). Contudo, na obra 

Dialética do esclarecimento, Adorno e Horkheimer (1985), dois dos principais filósofos da 

Escola de Frankfurt, expõem uma crítica ao programa do Esclarecimento, que, segundo os 

autores, estaria passando por um processo de autodestruição: 

 

A aporia com que defrontamos nosso trabalho revela-se assim como primeiro objeto 

a investigar: a autodestruição do esclarecimento. Não alimentamos dúvida nenhuma 

– e nisso reside nossa petitio principii – de que a liberdade da sociedade é 

inseparável do pensamento esclarecedor. Contudo, acreditamos ter reconhecido com 

a mesma clareza que o próprio conceito desse pensamento, tanto quanto as formas 

históricas concretas, as instituições da sociedade com as quais está entrelaçado, 

contém o germe para a regressão que hoje tem lugar por toda parte. Se o 

esclarecimento não acolhe dentro de si a reflexão sobre esse elemento regressivo, ele 

está selando seu próprio destino. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 13). 

 

O que está em questão não é, apenas, o fato de que o esclarecimento seja condição 

necessária para a emancipação humana. O que os autores apontam como fundamental é que 

busquemos reconhecer as condições que historicamente foram responsáveis por minar seu real 

propósito, pois, apesar de ter como ideal tornar o homem livre da superstição, da religião e da 
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irracionalidade do mito através da racionalidade e do controle da natureza, o projeto 

iluminista não conseguiu cumprir com seus objetivos: “Nada mais importa. Sem a menor 

consideração consigo mesmo, o esclarecimento eliminou o seu cautério o último resto de sua 

própria autoconsciência.” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 18).  

A crítica dos autores refere-se à ideia de que a razão responsável pelo controle 

sobre a natureza auxiliaria o homem em seu processo de libertação, tornando-o autônomo. A 

bem da verdade, não apenas a natureza foi dominada, mas também o próprio homem, que, 

contrariando as promessas iluministas, manteve-se em estado de medo mesmo em um mundo 

cada vez mais conduzido pelos avanços da técnica. Marcuse (1978, p. 36) concorda com esta 

afirmação ao dizer que “a sociedade industrial que faz suas a tecnologia e a ciência é 

organizada para a dominação cada vez mais eficaz do homem e da natureza, para a utilização 

cada vez mais eficaz de seus recursos.”   

Assim, sobre o fracasso do empreendimento iluminista denunciado pelos 

pensadores frankfurtianos no que concerne à esta razão – forjada primordialmente no intuito 

de servir à emancipação humana através do auxílio da técnica, Severiano (2007, p. 105) 

elucida que “[...] ao pretender conciliar-se com a realidade, à custa da repressão da natureza 

interna humana, termina por degradar-se a si mesma e transformar-se numa razão encurtada, 

formalizada e fatídica – uma razão instrumental – mera justificação mistificadora do 

imediato.” 

Diferente do que poderíamos supor, após mais de meio século desde a publicação 

da Dialética do Esclarecimento (1985), continuamos a caminhar no sentido de supervalorizar 

a racionalidade técnica em detrimento de um pensamento amplo, preocupado em refletir sobre 

os problemas relacionados ao outro, à sociedade em que vivemos e a nós mesmos50. 

Retomando nossas preocupações originais com o infante e sua relação com as tecnologias 

digitais, importa apontar aqui alguns casos emblemáticos que implicam formas sutis de 

ingresso da criança no mundo virtual e das marcas.  

Não por acaso, temos visto surgir no mercado escolas voltadas especificamente 

para a formação tecnológica iniciada ainda na infância. Um exemplo desse tipo de 

estabelecimento é a escola Gênio Azul, localizada na cidade de Fortaleza, motivada a levar o 

                                                           
50 Tomemos como exemplo a lei brasileira de número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que trata das diretrizes 

e bases da educação nacional. As disciplinas de filosofia e sociologia, que só tornaram-se obrigatórias – e 

somente no Ensino Médio – em junho de 2008, tiveram sua obrigatoriedade discutida após apenas oito anos de 

aprovação ao mesmo tempo em que o ensino técnico e as ciências exatas seguiriam com carga horária 

privilegiada. Informação disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm>. Acesso em: 

30 jan. 2017. 
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“ensino de tecnologia criativa” a crianças e adolescentes. A página do Facebook da escola51 

faz chamadas publicitárias destinadas às crianças, pressupondo, assim, que estas têm acesso às 

redes e, portanto, às tecnologias, como mostrado na Figura 3. 

   
Fonte: Página da escola Gênio Azul na internet.  

 

Além disso, comunica-se com os pais com o intuito de transmitir a ideia de que o 

conhecimento tecnológico é essencial para a formação das crianças na contemporaneidade:   

 

É preciso entender que estamos inseridos em um mundo que a tecnologia está 

presente na vida das pessoas e que ela pode ser usada para criar e solucionar muitas 

situações do cotidiano. Venha para a Gênio Azul e descubra como o seu filho pode 

se tornar protagonista do próprio futuro. #frase #stevejobs #escola #tecnologia  

#genio #robótica #lego #littlekids #kids #teen #digital#minecraftstart #programação 

#legoeducation #ensino #aprendizagem#jogos #interatividade #criatividade #leitura 

#desenvolvimento52.  

 

Dentre os argumentos utilizados pela escola para convencer os pais sobre a grande 

importância do ensino de tecnologia às crianças estão aqueles referentes às estruturas 

                                                           
51 Informação disponível em: <https://www.facebook.com/escolagenioazul>. Acesso em: 13 abr. 2017. 
52 Informação disponível em: <https://www.facebook.com./escolagenioazul>. Acesso em: 13 abr. 2017. 

Notemos que, junto ao texto na página do Facebook da escola, são adicionadas várias hashtags em que marcas 

são referidas diretamente como Lego e Minecraft, ou seja, associando o ensino das tecnologias para crianças a 

marcas de jogos ou a donos de marcas como Steve Jobs. Destacamos que “Tags são palavras-chave (relevantes) 

ou termos associados a uma informação, tópico ou discussão que se deseja indexar de forma explícita no 

aplicativo Twitter, e também adicionado ao Facebook, Google+ e/ou Instagram. Hashtags são compostas pela 

palavra-chave do assunto antecedida pelo símbolo cerquilha (#). As hashtags viram hiperlinks dentro da rede, 

indexáveis pelos mecanismos de busca. Sendo assim, outros usuários podem clicar nas hashtags (ou buscá-las 

em mecanismos como o Google) para ter acesso a todos que participaram da discussão. As hashtags mais usadas 

no Twitter ficam agrupadas no menu Trending Topics, encontrado na barra lateral do microblog. Por exemplo, 

quando um utilizador partilha algo com a hashtag #bluesky permite que os utilizadores dessa rede social, ao 

pesquisarem a hashtag #bluesky, encontrem esse conteúdo. As hashtags devem ser curtas, isoladas e descrever a 

publicação da melhor forma possível.” Informação disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Hashtag 

Acesso em: 13 abr. 17. 

Figura 3 – Chamadas publicitárias sobre acesso a tecnologias da escola Gênio Azul. 
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biológicas dos indivíduos: 

 

O cérebro humano deve ser constantemente desafiado para melhore funções como 

memória, percepção, raciocínio lógico-matemático, linguagem, atenção, 

aprendizado, entre outras. É na infância que se desenvolvem as bases da inteligência, 

exercitar os neurônios desde cedo é tão importante quanto às demais atividades 

como dormir cedo, frequentar a escola e obedecer aos pais. Na Gênio Azul, as 

crianças, a partir dos 5 anos, tem a chance de fazer o curso Little Kids e, de forma 

lúdica, receber estímulos para a leitura e desenvolver comunicação e o trabalho em 

equipe.53  

 

Trata-se de um discurso voltado para o puro pragmatismo, em que a criança 

desenvolve determinadas funções, “como memória, percepção, raciocínio lógico-matemático, 

linguagem, atenção” e “aprendizado” para a realização de fins específicos como “dormir 

cedo” e “obedecer aos pais”. Além disso, passa a ideia de submeter a criança a atividades 

extracurriculares voltadas para o aprendizado tecnológico é a melhor forma para desenvolver 

as funções mencionadas54.  

Além de iniciativas como a Escola Gênio Azul, temos visto, ainda, matérias em 

websites falando sobre projetos apoiados – ou mesmo criados – por empresas com o objetivo 

de oferecer conhecimentos de programação para crianças pequenas através de jogos de 

computadores: “A organização sem fins lucrativos Code.org lançou esta semana um novo 

game online para ensinar a crianças princípios básicos de programação de uma forma lúdica. 

Em parceria com a Microsoft, está disponível na campanha A Hora do Código no jogo 

Minecraft.” (OLHAR DIGITAL, 2015, online).  

A iniciativa, que não é a primeira nem a única, embora tenha sido lançada por 

uma organização sem fins lucrativos carrega consigo o suporte de duas grandes marcas no 

setor de tecnologia: Microsoft e Minecraft, o que nos remete à fidelização de marcas desde a 

infância, que mencionamos no primeiro capítulo55. Segundo o site Universia Brasil (2016, 

online), que realizou uma matéria sobre outro projeto semelhante, porém agora idealizado 

pelo Google, a empresa menciona as supostas vantagens adquiridas pelas crianças que desde 

cedo lidam com a programação: 

 

Para o Google, a importância do projeto está não somente em ensinar os conceitos 

                                                           
53 Informação disponível em: <https://www.facebook.com./escolagenioazul>. Acesso em: 13 abr. 2017. 
54 No terceiro capítulo falaremos sobre como submeter a criança a atividades extracurriculares a partir do 

discurso de que “quanto mais cedo a criança aprender, melhor”, pode afetar a criança de modo mais negativo do 

que positivo.  
55 Mesmo quando a iniciativa parte do setor público, como ocorre na Estônia, existem parcerias “entre a 

iniciativa pública e privada e as empresas envolvidas aguardam ansiosamente pelo retorno do investimento 

através da mão de obra qualificada que estará à disposição ao longo dos anos”. Informação disponível em: 

<https://www.kinghost.com.br/blog/2016/10/programacao-para-criancas-razoes-e-5-aplicativos-para-comecar/>. 

Acesso em: 2 fev. 2017.  
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da programação, mas também em empoderar as crianças com tecnologia e ensiná-

las uma nova linguagem de expressão criativa. Esse conjunto de habilidades dará a 

elas o embasamento necessário para resolver qualquer tipo de problemas. A 

plataforma utilizada para ensinar os pequenos programadores se chama Coding Kit. 

Ela funciona como um dispositivo de demonstração e permite que as crianças 

aprendam conceitos básicos, juntando blocos de código para criar diferentes tipos de 

instruções capazes de realizar diversas tarefas, como controlar um robô que desenha, 

um tablet e até um dispositivo que reproduz música. Para um futuro próximo, a 

equipe do Project Blocks pretende recrutar educadores, colaboradores, pais e 

pesquisadores do mundo todo para participar remotamente dos estudos e pesquisas. 

[grifo nosso]  

 

Segundo o Google, o aprendizado técnico voltado para um conhecimento 

específico de tecnologia fornecido pela empresa, a programação, será capaz de “empoderar” 

crianças com tecnologia, tornando-as capazes de “resolver qualquer tipo de problema”. A 

partir de tais afirmações, questionamos sobre a natureza dos problemas que estarão aptas a 

resolver a partir dos conhecimentos adquiridos e se o estudo de programação será capaz, por 

exemplo, de ajudar as crianças envolvidas a refletir, mesmo que de forma elementar, sobre 

questões sociais, políticas, econômicas e culturais concernentes ao mundo ao qual pertencem. 

Levantamos estas indagações por considerarmos fundamental darmos continuidade, neste 

momento, à nossa discussão acerca da racionalidade instrumental a partir de questionamentos 

ligados diretamente à relação entre crianças e tecnologia. Aqui, cabe considerar que, como 

afirma Adauto Novaes (2009, p. 10): 

 

[...] pode-se entender que a revolução tecnocientífica tem a capacidade de calcular, 

pesar, predizer mesmo alguns movimentos, mas tudo isso acontece no vazio do 

pensamento. Se o pensamento tem a capacidade de esclarecer, de conferir sentido 

ético e político às ações humanas, à ciência cabe apenas verificar suas 

consequências. 

 

Ou seja, segundo o autor, o pensamento, responsável por construir reflexões como 

as que aqui levantamos, é desconsiderado em uma sociedade tecnocrática, posto que a ciência 

se sobrepõe em todos os aspectos da vida. Diante disto, “Existimos apenas. A coordenação 

metódica, a técnica dos fatos e do domínio da ciência [...] não abrem espaço para a previsão 

do pensamento, que em outros tempos da história acompanhava ou mesmo antecipava os 

acontecimentos.” (NOVAES, 2009, p. 11). 

Sendo assim, é possível dizer que uma sociedade conduzida com a preocupação 

em disseminar e estimular o interesse por conhecimentos técnicos sem que haja um cuidado 

em predispor, em igual medida, uma formação humana baseada em uma ética condizente com 

o respeito e a própria emancipação humana, é digna de prejuízos àqueles que pertencem a ela 

tanto em um âmbito individual quanto coletivo. A respeito do desenvolvimento de um mundo 
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material construído com base em uma razão formal, instrumentalizada, que prioriza a técnica 

por ela mesma sem que os fins para os quais será direcionada sejam pensados no que diz 

respeito a sua relevância para a emancipação do homem, Severiano (2007, p. 106) aponta que: 

 

A técnica constitui-se, justamente, na essência desse saber instrumental, que ao 

promover a dimensão da calculabilidade e da utilidade como fim último rompe 

definitivamente o vínculo entre razão e interesse, passando a substituir o conceito 

pela fórmula, a causa pela regra e pela probabilidade, eliminando o sentido e a 

diferença, para servir unicamente aos fins da tecnologia material. É o método que 

perde o seu estatuto de meio para tornar-se um fim em si. Este suposto caráter 

“neutro” que a racionalidade adota leva, portanto, a um profundo distanciamento 

com relação aos problemas centrais da humanidade: ética, justiça, liberdade, 

felicidade etc., acerca dos quais ela não mais se pronuncia.  

 

O conhecimento puramente técnico oferecido a uma criança – ou mesmo a um 

adulto – pode levar a uma adequação ainda mais eficaz ao sistema, que, como vimos com 

Marcuse (1978), tende a minar as possibilidades de resistência. É o que acontece, por 

exemplo, quando crianças recebem holofotes por serem reconhecidas como 

empreendedoras56, ou seja, por usarem seus conhecimentos técnicos para gerar lucro tão logo 

seja possível. É o caso de Davi Braga, o alagoano que com 13 anos criou um aplicativo para 

facilitar a compra de material escolar, tornando-se um pequeno empresário aclamado pela 

mídia: “Segundo o garoto prodígio, o pai, investidor-anjo, orienta a empresa no início das 

operações. No entanto, Braga espera tocar os negócios sozinho e ter o próprio dinheiro em 

breve.” (BASILIO, 2014, online). O conhecimento do garoto, no entanto, não pôde 

proporcionar-lhe uma reflexão acerca da realidade social em que nos encontramos, muito 

embora tenha servido para suprir seus anseios relativos ao que o sistema capitalista espera dos 

indivíduos. 

Além disso, ao afirmar que a partir de seu negócio pretende em breve “andar com 

as próprias pernas”, a criança confirma as palavras de Adorno e Horkheimer (1985, p. 35) 

sobre o estado de reificação em que nos encontramos:  

 

O preço da dominação não é meramente a alienação dos homens com relação aos 

objetos dominados; com a coisificação do espírito, as próprias relações dos homens 

foram enfeitiçadas, inclusive as relações de cada indivíduo consigo mesmo. Ele se 

reduz a um ponto nodal das reações e funções convencionais que se esperam dele 

como algo objetivo. O animismo havia dotado a coisa de uma alma, o industrialismo 

coisifica as almas.  

 

                                                           
56 “Aos 3, 8 ou 15 anos. Não importa a idade, os pequenos empreendedores estão ficando cada vez mais comuns. 

Frutos de mais informação e estímulo ao empreendedorismo, crianças e adolescentes estão faturando alto antes 

mesmo de fazer 18 anos.” Informação disponível em: < http://revistapegn.globo.com/Dia-a-dia/noticia/ 

2015/05/8-criancas-empreendedoras-que-ja-faturam-alto.html>. Acesso em 5 fev. 2017. 
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Nesse contexto, andar com as próprias pernas significa ser capaz de sozinho 

conduzir seus próprios empreendimentos comerciais, sem o apoio dos pais, que até então 

assumem também os papéis de sócios do filho. As relações são transformadas e a criança 

passa a cobrar de si mesma competência para suprir suas necessidades enquanto empresária. 

 

3.4 Sobre a atualidade do conceito de indústria cultural  

 

Como já referido anteriormente, o estado de dominação ao qual nos reportamos se 

instaura através de uma via econômica. Entretanto, se antes esse estado limitava-se 

preponderantemente à esfera do trabalho, a análise frankfurtiana evidencia que esta 

dominação paulatinamente passa a ocorrer também na esfera da cultura. (SEVERIANO, 

2007). É com base nessa percepção que Adorno e Horkheimer (1985) desenvolvem o capítulo 

intitulado A Indústria Cultural: o Esclarecimento como mistificação das Massas, em que o 

conceito de indústria cultural é desenvolvido:  

 

O segmento sobre a ‘indústria cultural’ mostra a regressão do esclarecimento à 

ideologia, que encontra no cinema e no rádio sua expressão mais influente. O 

esclarecimento consiste aí, sobretudo, no cálculo da eficácia e na técnica de 

produção e difusão. Em conformidade com seu verdadeiro conteúdo, a ideologia se 

esgota na idolatria daquilo que existe e do poder pelo qual a técnica é controlada. 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 15).  

 

A técnica, que no sistema capitalista é controlada pelas grandes corporações, 

permitiu não apenas a fabricação e reprodução em larga escala de bens de consumo como 

também a de bens culturais através dos meios de comunicação de massa, tais como o cinema, 

o rádio e as revistas, que, àquela época, já se constituíam enquanto sistema e já serviam aos 

interesses do sistema econômico vigente: 

 

O cinema e o rádio não precisam mais se apresentar como arte. A verdade de que não 

passam de um negócio, eles a utilizam como uma ideologia destinada a legitimar o 

lixo que propositalmente produzem. Eles definem a si mesmos como indústrias, e as 

cifras publicadas dos rendimentos de seus diretores gerais suprimem toda dúvida 

quanto à necessidade social de seus produtos. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 

100). 

 

Desde o final do século XIX, quando surgiram os meios de comunicação 

mencionados pelos autores, que a tecnologia ligada à informação vem dando saltos cada vez 

mais largos: a TV, o computador pessoal, o notebook, os celulares, os tablets e os 

smartphones formam uma linha contínua e progressiva de aparelhos tecnológicos, cada vez 

mais miniaturizados e, ao mesmo tempo, tecnologicamente avançados. A internet, que hoje 
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pode ser acessada através de cada um dos aparelhos mencionados, facilita o acesso dos meios 

corporativos aos seus consumidores, inclusive infantes, existindo enquanto expressão da 

indústria cultural. Sobre isto, Silva (2008), a partir de uma perspectiva frankfurtiana, alerta 

que as diversas mídias, como rádio, cinema, revistas e televisão fazem parte de um mesmo 

sistema quando acessadas através de um micro-computador. Para o autor: 

[...] o liberal e o democrático se encontram e se misturam, se fundem, iludindo o 

usuário da Internet que se imagina com algum poder de transformar o social quando 

está sendo massacrado pelo mundo de informações reprodutoras da ideologia. [...] O 

poder nas redes Interconectadas, que parece diluído e estar nas mãos de todos que as 

acessam, está concentrado, cada dia mais, em grandes corporações que determinam 

os seus códigos e o seu funcionamento. (SILVA, 2008, p. 18) 

 

O autor alerta que a internet dá a ilusão de democratização na medida em que 

permite a participação e interação de todos os usuários. No entanto, são as grandes 

corporações e empresas do ramo das comunicações as instituições capazes de investir pesado 

em manter sua supremacia, diferente do usuário comum. No livro A indústria cultural hoje, 

Wolfgang Leo Maar (2008, p. 7) explica que a discussão acerca da validade do termo 

indústria cultural é pertinente porque “seu objeto está mais vivo do que nunca: jamais fomos 

menos donos de nosso nariz por conta das onipresentes imposições da lógica do mercado e do 

capital.” Imposições estas que envolvem uma busca frenética pelo enquadramento das 

subjetividades ao sistema de dominação, que conta sempre com o auxílio de uma tecnologia 

que se sofistica sem cessar. 

A perspectiva de Rodrigo Duarte (2014) atualiza o conceito de Indústria Cultural, 

inserindo a importância da Internet na atual configuração dessa indústria, uma vez que hoje 

várias novas formas de consumir produtos culturais midiáticos são possíveis através dela: 

 

Atualmente, técnicas de compreensão de áudio e vídeo, assim como a transmissão 

de dados em banda larga permitem o envio ao micro-computador conectado à 

Internet, de programações típicas da cultura de massa, tais como filmes, eventos 

esportivos, shows, etc., numa tendência à fusão completa desses meios com os 

tradicionais. As chamadas SmartTVs, que recebem tanto a programação via antena 

ou cabo (analógica e digital) quanto diretamente da Internet, representam a 

consolidação dessa tendência no mercado de eletrodomésticos. (DUARTE, 2014, p. 

331). 

 

Como vimos, com a internet podemos acessar conteúdos que são produzidos pelos 

meios de comunicação de massa tradicionais, como a TV, o rádio, as revistas e os jornais, 

além de conteúdos que já surgem na própria Internet e, ainda, produzirmos nós mesmos nosso 

próprio conteúdo e respostas ao conteúdo que recebemos externamente. Sobre esse caráter 

“interativo” proporcionado pelos meios atuais e sua relação com a indústria cultural em nossa 
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época Duarte (2014, p. 333) afirma que poderíamos:  

 

[...] sugerir que ela [indústria cultural], já do ponto de vista de sua materialidade 

tecnológica, tem possiblidades libertadoras inexistentes na versão “clássica”. No 

entanto, e sem querer subestimar o papel que dispositivos como as redes sociais 

tiveram – e podem ter – em movimentos democratizantes [...] não é difícil constatar 

que a componente “liberal” do telefone, ao ser incorporada aos meios de massa (e 

não apenas nos computadores conectados à Internet, mas, atualmente, também nas 

TVs digitais, por exemplo) não garantiu maior sintonia das agências difusoras com 

os anseios legítimos das massas [...].  

 

Segundo o autor, as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias permitiram, 

na realidade, o aperfeiçoamento de estratégias da indústria cultural como, por exemplo, o 

processo de manipulação retroativa, caracterizado pela obtenção deliberada de dados dos 

indivíduos para, ao mesmo tempo, “atender à demanda das massas por entretenimento e impor 

determinados padrões, tanto de consumo, como de comportamento moral e político.” 

(DUARTE, 2014, p. 314). Se esse tipo de manipulação já era comum no século XX – na 

medida em que indivíduos, tanto adultos como crianças, eram “convidados” a participar de 

minuciosas pesquisas de mercado57, cedendo dados e informações pessoais quanto aos objetos 

capazes de lhes despertar interesse –, com as novas mídias, o indivíduo comum é chamado a 

produzir conteúdo constantemente, oferecendo, assim, informações sobre seus gostos, desejos 

e aspirações.  

Assim, para a indústria: “pouco importa o conteúdo que é emitido, mas é forçoso 

que se transmita algo initerruptamente: torpedos pelo celular, atualização do blog pessoal, ou 

da página em redes sociais (...).” (DUARTE, 2014, p. 334). Desse modo, através da indústria 

cultural que Duarte (2014) denomina de “digitalizada”, os indivíduos passam a fazer parte 

dela, não apenas recebendo informações, como também enviando-as: 

 

Não é ocioso lembrar que o advento da coerção à emissão, na medida em que institui 

o imperativo das ‘respostas’ aos estímulos das agências centrais de produção, 

duplica para o sistema de dominação os dois aspectos principais da indústria 

cultural: o econômico, já que as emissões rendem milhões aos provedores de 

serviços de telecomunicações [...] e o ideológico, pois a simples emissão, que 

obedece à coerção difusa, funciona já como uma adesão ao sistema como um todo. 

(DUARTE, 2014, p. 334). 

 

A respeito do caráter econômico relativo às novas formas de interagir com os 

meios comunicacionais, devemos considerar ainda que para que sobrevivam 

profissionalmente, os produtores de conteúdo das antigas e novas mídias (sejam eles grandes 

                                                           
57 Cf. capítulo 1. 
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corporações ou pessoas comuns) necessitam do apoio da publicidade58. Ou seja, o fator lucro 

não desaparece e o apelo ao consumo permanece em qualquer que seja o veículo midiático, 

independente de quem produz conteúdo. 

No caso do universo infantil, o aparecimento das novas mídias não foi capaz de 

suprimir os apelos ao consumo existentes desde o início do século XX, como vimos no 

primeiro capítulo. Pelo contrário, a indústria passa a investir de forma ainda mais intensa para, 

a partir das produções midiáticas, estimular o consumo, seja ele material ou mesmo cultural. 

Um filme infantil não chega às telas de cinema sem que as prateleiras estejam repletas de 

brinquedos, roupas, acessórios e brindes relacionados aos personagens, de modo que quanto a 

isso as estratégias permanecem as mesmas. Ocorre que, além disso, as grandes corporações do 

âmbito das tecnologias têm investido cada vez mais em produtos direcionados a esse grupo 

específico, tratado como nicho de mercado altamente lucrativo em nossa época. Assim, um 

filme de largo alcance elaborado pelas grandes produtoras conta ainda com conteúdos digitais 

específicos para serem acessados diretamente de dispositivos elaborados especialmente para 

crianças. Isso significa que em torno de uma única produção cinematográfica funciona todo 

um sistema que cumpre com a função de atrair a atenção da criança para que ela queira 

consumir tudo quanto for possível relacionado ao filme em questão. Sobre isso, trazemos as 

observações de Adorno e Horkheimer (1985, p. 99), que afirmam, já no primeiro parágrafo de 

“A Indústria Cultural: o Esclarecimento como Mistificação das Massas”, assertivas bastante 

atuais: 

 

Na opinião dos sociólogos, a perda do apoio que a religião fornecia, a dissolução dos 

últimos resíduos pré-capitalistas, a diferenciação entre técnica e social e a extrema 

especialização levaram a um caos cultural. Ora, essa opinião encontra a cada dia um 

novo desmentido. Pois a cultura contemporânea confere a tudo um ar de 

semelhança. O cinema, o rádio e as revistas constituem um sistema. Cada setor é 

coerente em si mesmo e todos são em conjunto.  

 

A temática da Indústria Cultural nos remete a questões relacionadas à arte como 

produto. Assim, a partir de Adorno e Horkheimer (1985) e também de Benjamin (2012), 

veremos que uma das estratégias da indústria cultural quando opta por reproduzir uma obra de 

arte já consagrada por seus apreciadores – ou mesmo uma manifestação cultural popular – é 

modificá-la em seus elementos próprios para que se torne um produto vendável. Essas 

análises nos são interessantes, posto que um dos filmes que nos propomos a analisar neste 

capítulo, Hotel Transilvânia 2, trata-se de um grande exemplo desse tipo de estratégia 

                                                           
58 Voltaremos a este ponto com maior profundidade no terceiro capítulo quando estivermos discorrendo acerca 

do modo como as crianças têm participado como produtoras de conteúdo nas mídias interativas. 
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mercadológica identificada por Adorno e Horkheimer (1985). 

 

3.4.1 A obra de arte como produto nas sociedades industriais 

 

Se a arte59, tratada em uma sociedade massificada como qualquer outro produto, 

surge, segundo as afirmações de Adorno e Horkheimer (1985), da consciência das equipes de 

produção, de que consciência poderia vir a arte produzida antes do predomínio da indústria 

cultural? O livro de Nobert Elias (1995, p. 31), Mozart: Sociologia de um gênio pode nos 

elucidar esta questão quando ele afirma que “Quando Michelangelo entrou em conflito com o 

Papa, foi para Florença e recusou-se a seguir os beleguins papais enviados para trazê-lo de 

volta” e ainda que “Bach, ao romper com seu empregador, o duque de Weimar, demitiu-se do 

posto e usou seus contatos para conseguir uma posição em outra corte.” (ELIAS, 1995, p. 31). 

Ou seja, embora houvesse toda uma lógica que determinava aquilo que deveria ser produzido 

pelos artistas, estes, por sua vez, eram quem, em última instância, decidiam como seriam suas 

criações e com quem negociariam sua arte. A arte, portanto, surgia da consciência do próprio 

artista, que, obviamente, muitas vezes tinha que se submeter às demandas de seus 

empregadores sob risco de sucumbirem, como Mozart, à pobreza e ao abandono, devido seus 

próprios valores estéticos de padrões elevadíssimos.   

Com a sociedade de massas, a consciência do artista dá lugar à consciência 

daqueles que lucram com o desenvolvimento de uma arte industrializada, as equipes de 

produção. Estas promovem um discurso a respeito da democratização da arte e da cultura, que 

seriam possíveis devido as grandes possibilidades que a técnica oferece. Discurso este, 

difundido também por pensadores como Walter Benjamin (2012), que defende o uso da 

técnica para a reprodução da arte em seu ensaio A obra de arte na época de sua 

reprodutibilidade técnica. Entretanto, diferente do intuito comercial dos grandes diretores 

gerais, o pensador frankfurtiano acredita que, com a técnica, a obra de arte deixa de ser 

acessível apenas a uma pequena parcela da sociedade. O autor considera que: 

 

Em torno de 1900, a reprodução técnica alcançou um padrão a partir do qual 

começou não só a transformar a totalidade das obras de arte tradicionais em seu 

objeto, e submeter o efeito destas a profundas transformações, como também 

conquistou para si um lugar próprio entre os procedimentos artísticos. 

(BENJAMIN, 2012, p. 17, grifos no original). 

                                                           
59 Para a construção da nossa argumentação neste tópico faremos referência a diversas expressões artísticas como 

a música, a pintura, a literatura e o cinema. Isto porque partiremos de uma época em que o próprio cinema ainda 

não existia. Como veremos, mesmo Benjamin (2012), Adorno e Horkheimer (1985) fazem referência a estas 

expressões a título de exemplo. 
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Benjamin (2012) entende que, muito além da reprodução da arte gráfica, a técnica 

possibilitou ainda transformações nas artes tradicionais, conseguindo fazer parte de forma 

permanente de procedimentos artísticos. Sobre isso, o autor observa ainda que, após ter 

passado pela reprodução, a arte deixa de ter uma série de características que apenas pode ter 

quando do seu surgimento pelas mãos do artista, falta o aqui e agora que constitui sua 

autenticidade, sua unicidade, sua aura. A perda da aura, entretanto, não é tida como algo 

negativo para Benjamin (2012, p. 35):  

 

A reprodutibilidade técnica da obra de arte emancipa esta, pela primeira vez na 

história universal, de sua existência parasitária no ritual. [...] No instante, porém, em 

que a medida da autenticidade não se aplica mais à produção artística, revolve-se 

toda a função social da arte. No lugar de fundar no ritual, ela passa a se fundar em 

uma outra práxis: na política. (grifos no original.) 
 

De acordo com o frankfurtiano, o uso da técnica na reprodução artística modifica 

a relação entre a massa e a arte dado o caráter emancipador e progressista que esta passa a 

adquirir. É com o auxílio da técnica que a arte pode, enfim, ser levada às massas. As 

perspectivas de Benjamin, entretanto, diferem do pensamento de Adorno quando das 

possibilidades de emancipação via indústria cultural. No texto intitulado A indústria cultural, 

Adorno (1978) expõe seu pensamento sobre as transformações pelas quais a arte passa a partir 

das decisões tomadas em uma sociedade em que a indústria cultural busca o domínio total de 

seus aspectos culturais. O autor afirma que: 

 

A indústria cultural é a integração deliberada, a partir do alto, de seus consumidores. 

Ela força a união dos domínios, separados há milênios, da arte superior e da arte 

inferior. Com prejuízo de ambos. A arte superior se vê frustrada de sua seriedade 

pela especulação sobre o efeito; a inferior perde, através de sua domesticação 

civilizadora, o elemento de natureza resistente e rude, que lhe era inerente enquanto 

o controle social não era total. (ADORNO, 1978, p. 288). 

 

A indústria cultural busca, portanto, forçar a união entre o popular e o erudito, 

modificando, assim, o sentido da arte. Além disso, transforma-a em produtos a serem 

consumidos. Nas palavras de Adorno, “As produções do espírito no estilo da indústria cultural 

não são mais também mercadorias, mas o são integralmente” (ADORNO, 1978 p. 289). 

Sendo assim, diferente do que expõe Walter Benjamin, a arte não se torna democrática, pois, 

na medida em que perde seu sentido – seu caráter sério ou de resistência – deixa de ser o que 
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é, tornando-se produto que serve tão somente para que seja consumido60. Sobre isto, no texto 

A Indústria Cultural: o Esclarecimento como mistificação das Massas, Adorno e Horkheimer 

(1985, p. 105) afirmam ainda que:  

 

Se ele adapta Mozart ao jazz, ele não o modifica apenas nas passagens em que 

Mozart seria difícil ou sério demais, mas também nas passagens em que este se 

limitava a harmonizar de uma maneira diferente, ou até mesmo de uma maneira 

mais simples do que é costume hoje.  

  

Embora os autores citem as obras de Mozart61 modificadas ao jazz como 

referência, esse tipo de adaptação é realizada também no cinema, sobretudo a partir de obras 

clássicas da literatura. Em relação às obras infantis, são inúmeros os casos em que podemos 

observar esse tipo de adaptação: Pinóquio, de Carlo Collodi; Bambi (2015), de Felix Salten; 

Mogli, adaptado de O livro da Selva (2012), de Rudyard Kipling; Alice no país das 

maravilhas, de Carrol (2009); As crônicas de Nárnia (2009), de C. S. Lewis; Tarzan (2014), 

de Burroughs; entre tantos outros. 

Dentre os dois filmes que nos propomos a analisar, um deles, intitulado o Hotel 

Transilvânia 2, embora não seja uma adaptação direta de um clássico infantil, possui uma 

série de referências ao clássico da literatura: Drácula (2011). Dizer que trata-se de uma 

história de vampiros em que dois dos principais personagens se chamam Conde Drácula e 

Vlad e ainda que se passa na Transilvânia, já nos dá elementos suficientes para fazermos a 

ligação com o romance de Bram Stoker.   

 

3.5 Pesquisa midiática – a infância sob a égide da indústria cultural 

 

O “ar de semelhança” mencionado pelos autores acerca da cultura contemporânea 

pode ser nitidamente observado quando direcionamos nossa atenção ao que é produzido para 

o público infantil.  

Para fundamentar empiricamente nossos estudos, tomaremos como referência os 

filmes Angry Birds e Hotel Transilvânia 2, ambos produzidos pela gigante em tecnologia 

                                                           
60 A partir da obra Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, podemos observar como se consome uma obra de arte na 

contemporaneidade. No museu do Louvre, em Paris, as pessoas preocupam-se freneticamente em usar suas 

câmeras, seus smartphones e tablets para fotografar o quadro. Na Internet, se colocamos em um site de busca 

“Mona Lisa Camisetas”, podemos encontrar uma série de blusas disponíveis para venda com a estampa da obra 

completamente descaracterizada. O exemplo de camiseta com a imagem da Mona Lisa caracterizada de 

cangaceiro é perfeito para pensarmos em como a indústria cultural, na tentativa de unir erudito e popular, finda 

por retirar o sentido de cada uma dessas expressões artísticas transformando-as em mercadorias.  Cf. Anexo 6.  
61 Em 1993 a Chevrolet lançou uma peça publicitária para o lançamento do carro Kadett utilizando a obra de 

Mozart como jingle comercial adaptado pelo cantor brasileiro Edson Cordeiro. Informação disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=KXG5t7lXhsI>. Acesso em: 8 mar. 17. 
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Sony62. Nosso objetivo é identificar elementos nas produções midiáticas direcionadas ao 

público infantil que os remetam ao uso de produtos tecnológicos, sobretudo no que diz 

respeito a tablets e smartphones. Embora tenhamos como referência principal os filmes acima 

referidos, traremos, nos anexos, exemplos retirados de outras mídias, como revistinhas 

infantis, peças publicitárias etc. Com isso, pretendemos mostrar o interesse por parte da 

produção em despertar nos consumidores infantes o desejo de consumo por tecnologias, 

usando como estratégia a associação de elementos infantis – como personagens de filmes, 

desenhos animados e jogos63 – a produtos tecnológicos.  

Embora o filme Hotel Transilvânia 2 tenha sido idealizado inicialmente como 

filme, Angry Birds surgiu ainda em 2009, como aplicativo de jogo para tablets e smartphones, 

tornando-se filme apenas em 2016. Apesar desta diferença, as semelhanças entre as duas 

produções cinematográficas são bastante expressivas devido, sobretudo, ao movimento de 

convergência de mídias próprio das produções contemporâneas: 

 

Dando continuidade à onda da consolidação da indústria e das parcerias entre 

indústrias, as diversas mídias que as crianças estão utilizando estão se tornando cada 

vez mais integradas e inter-relacionadas. Para lançar um produto no mercado de 

entretenimento infantil, você precisa ter pensado na viabilidade do produto, nas 

cifras relativas ao licenciamento ou nas possíveis associações provocadas pela marca 

(brand) em outras mídias. (BRYANT, 2009, p. 41). 

 

O citado artigo de Bryant (2009) parte de uma perspectiva pró-mercado. A 

vantagem de termos acesso a esse tipo de conteúdo é podermos analisar de que modo a 

produção pensa a elaboração de conteúdo para crianças na contemporaneidade. Mesmo 

escrito em 2009 – portanto quatro anos antes de os smartphones superarem as vendas em 

relação aos celulares tradicionais64 – já encontramos relatos de como as empresas buscavam 

interrelacionar as mídias, no intuito de atrair a atenção dos infantes. No final do capítulo de 

Bryant (2009), há uma seção denominada “exercícios”, que estimula o leitor a pensar 

estratégias de mercado de sucesso para grandes marcas como as gigantes Disney e a própria 

                                                           
62 “Sony Corporation [...] é uma multinacional japonesa, sendo o quinto maior conglomerado de mídia do 

planeta. Fabrica uma infinidade de produtos eletrônicos, tais como aparelhos 

de televisão, som, DVDs e reprodutores de DVDs de vários tipos, CDs e leitores de CDs de vários tipos, home 

theaters, câmeras digitais, softwares de computadores, jogos eletrônicos, etc. Também atua na indústria do 

entretenimento sendo proprietária dos estúdios de cinema Columbia Tri-Star Pictures e acionista da Metro-

Goldwyn-Mayer. [...] Formou com a sueca Ericsson uma holding para a produção de telefones celulares com o 

nome Sony Ericsson, Sony Mobile desde 2012.” Informação disponível em: < https://pt.wikipedia. 

org/wiki/Sony>. Acesso em: 9 fev. 2017.  
63 Cf. no capítulo um a sessão intitulada “Sociedade de consumo contemporânea: a infância como segmento de 

mercado”. 
64 Informação disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/08/venda-de-smartphone-supera-de-

celular-tradicional-pela-1-vez-no-brasil.html>. Acesso em: 14 fev. 2017. 
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Sony: 

 

Imagine que você é a Sony. Uma corporação global de mídia com uma enorme 

variedade de produtos para o consumidor. Qual será seu próximo movimento dentro 

da indústria da mídia para crianças? Proponha um plano de negócios para os 

próximos 5 anos. Quais as parcerias dentro da indústria que você tentaria forjar? 

Quais os competidores com quem você terá de se preocupar? Como você vai lidar 

com o ambiente convergente da mídia? (BRYANT, 2009, p. 44). 

 

Oito anos após estes questionamentos, percebemos que as empresas seguem no 

objetivo de manter-se presente em quaisquer que forem os meios acessados pelas crianças, 

como veremos no decorrer deste capítulo.  

A análise teórico-crítica dos filmes, Angry Birds e Hotel Transilvânia 2 objetiva 

evidenciar elementos que atualizam a crítica frankfurtiana a respeito da indústria cultural, ao 

mesmo tempo em que aponta as estratégias e as relações entre o universo infantil e os 

artefatos midiáticos contemporâneos. Ambos os filmes buscam chamar a atenção da criança 

nas mesmas mídias: nos sites oficiais; nos aplicativos de jogos para tablets e smartphones; 

nos aplicativos pagos de temas para “personalizar” smartphones Sony; nos trailers exibidos 

nas salas de cinema, sites oficiais e no canal oficial da Sony Pictures no YouTube; e ainda nos 

comerciais de divulgação em TV por assinatura.  Cada um desses meios serve de publicidade 

para a divulgação tanto do filme em si como das outras mídias relacionadas. A própria Sony, 

enquanto corporação, é responsável por toda esta linha de produção, que vai desde a 

fabricação dos aparelhos eletrônicos aos programas e produções midiáticas disponíveis para 

esses dispositivos. Adorno e Horkheimer (1985, p. 102) já falavam sobre essa distribuição 

total dos meios de produção por parte da indústria: 

 

Esse processo de elaboração integra todos os elementos da produção, desde a 

concepção do romance (que já tinha um olho voltado para o cinema) até o último 

efeito sonoro. Ele é o triunfo do capital investido. Gravar sua omnipotência no 

coração dos esbulhados que se tornaram candidatos a jobs como a omnipotência de 

seu senhor, eis aí o que constitui o sentido de todos os filmes, não importa o plot 

escolhido em cada caso pela direção de produção.  

  

Independente do enredo dos filmes, a intenção da parte de quem produz é poder 

conquistar o público para o qual está vendendo seu produto. As imagens, as músicas, os 

efeitos sonoros são pensados com o intuito de assegurar a afeição do público, que é 

direcionada tanto à obra geral como aos personagens de maneira particular, como vimos ainda 

no primeiro capítulo. Cada personagem, sobretudo quando elaborados para agradar o público 
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infantil, ao serem licenciados65 garantem que as empresas envolvidas com os processos de 

licenciamento sigam gerando lucro mesmo após os filmes saírem de circulação nos cinemas66, 

de modo que os brinquedos associados a personagens possam ir muito além dos brindes 

oferecidos pelo famigerado Mc Lanche Feliz da multinacional McDonald’s. Sendo assim, 

torna-se compreensível a crítica elaborada por Adorno e Horkheimer a respeito da obra de 

arte contemporânea: 

 

O novo não é o carácter mercantil da obra de arte, mas o facto de que, hoje, ele se 

declara deliberadamente como tal, e é o facto de que a arte renega sua própria 

autonomia, incluindo-se orgulhosamente entre os bens de consumo, que lhe confere 

o encanto da novidade. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 130). 

 

Quando a indústria da “sétima arte” lança no mercado um filme – ou um bem de 

consumo cultural, como poderíamos chamar a partir das considerações de Adorno e 

Horkheimer (1985) – ela tende a pensar sobre todas as possibilidades de, a partir dele, 

arrecadar o máximo de lucro. 

 

3.5.1 Filme Angry Birds  

 

Iniciemos nossas análises com o filme Angry Birds em que o personagem 

principal, Red, é um pássaro habitante de uma comunidade de aves que tem como principal 

característica a convivência pacífica. Inicialmente, Red é retratado como alguém comum, 

exceto pelo fato de que não consegue lidar com se sentimento de raiva. Suas frustrações são 

apresentadas desde o início do filme, quando ele aparece realizando um trabalho que não 

gosta: animador de festas. O enredo do filme segue com o personagem em embates consigo 

mesmo, pois ao mesmo tempo em que é levado a tratar de sua raiva – seja participando de 

grupos de apoio, seja esforçando-se para evitar extravasá-la – acaba se deparando com uma 

série de fracassos em sua empreitada pessoal, que o levam, inclusive, a situações de 

desconforto em relação aos outros habitantes da ilha em que vive.  

                                                           
65 O quadrinista estadunidense Bill Watterson, criador da série Calvin e Hobbes, faz uma forte crítica ao 

licenciamento de personagens no livro Calvin e Haroldo: O livro do décimo aniversário (2013). Cf. no Anexo 1, 

uma ilustração em que Bill Watterson representa seu pensamento acerca do licenciamento de personagens. Na 

Argentina, o quadrinista Quino (2010) também optou pelo não licenciamento de sua personagem, muito embora 

várias lojas em Buenos Aires comercializem produtos piratas da pequena Mafalda. A escolha pelo não 

licenciamento corresponde a uma crítica ao mercado que transforma personagens em meros produtos que, em 

última instância, servem apenas para satisfazer o desejo de consumo do cliente. 
66 No site oficial do jogo Angry Birds existe uma seção chamada “shop” em que são vendidos jogos da marca 

LEGO, personagens de pelúcia, cenários de brinquedo, DVDs de desenhos animados com os personagens do 

jogo e os filmes produzidos pela Sony nos formatos DVD e Blu-ray. Informação disponível em: 

<https://www.angrybirds.com/shop/>. Acesso em: 15 fev. 2017. 
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Entretanto, após a resolução de uma série de conflitos que sua comunidade 

enfrenta, termina o filme sendo tratado como herói. O espectador, no caso, as crianças, 

tendem a limitar-se a torcer pelo herói, vibrar com suas pequenas conquistas e esperar 

ansiosamente por sua vitória até o momento em que tudo se esgota nos créditos finais. Sobre 

este fenômeno Adorno e Horkheimer (1985, p. 129) afirmam que “A heroificação do 

indivíduo mediano faz parte do culto do barato.” Culto este que, para os autores, constrói-se 

via indústria cultural.  

Em relação aos produtos licenciados, independente da categoria as quais 

pertencem, seja de brinquedos ou eletrônicos, as mercadorias licenciadas nos remetem ao 

conceito de pseudo-individualidade trabalhado por Adorno e Horkheimer na Dialética do 

Esclarecimento (1985). Isto porque, para os autores, o indivíduo é ilusório devido não só à 

padronização própria do modo de produção em uma sociedade de massas, mas também pela 

sua identificação com os tipos ideais promovidos pela indústria cultural:  

 

É só por isso que a indústria cultural pode maltratar com tanto sucesso a 

individualidade, porque nela sempre se reproduziu a fragilidade da sociedade. Nos 

rostos dos heróis do cinema ou das pessoas privadas, confeccionados segundo o 

modelo das capas de revistas, dissipa-se uma aparência na qual, de resto, ninguém 

mais acredita, e o amor por esses modelos de heróis nutre-se da secreta satisfação de 

estar afinal dispensado de esforço da individuação pelo esforço (mais penoso, é 

verdade) da imitação. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 129). 

 

A noção de pseudo-individuação dá-se ainda através da compreensão de que os 

produtos oferecidos em massa pela indústria, sejam eles culturais ou materiais, possam 

auxiliar a busca do indivíduo no seu processo de construção da identidade. Como vimos no 

capítulo anterior, a partir do livro de Severiano (2009), Narcisismo e Publicidade, 

compreendemos que a sociedade de massas não foi totalmente superada como se poderia 

supor devido à grande variedade de produtos oferecidos pelo mercado.  

Tais produtos seguem sendo fabricados em massa, apesar das transformações no 

setor de produção. Assim, embora as mercadorias sejam desenvolvidas para nichos de 

mercado específicos, sua produção não deixa de ser em série, buscando, como nas sociedades 

fordistas, alcançar o maior número de consumidores possível, embora agora com o discurso 

de individuação por meio da oferta de objetos de consumo “personalizados”.  

Nos últimos anos, a gama de mercadorias “personalizadas” com personagens 

infantis – aqui entendidas como subproduto das produções cinematográficas – tem ido além 

do domínio das indústrias de brinquedos, papelaria, roupas, calçados e acessórios (óculos de 

sol e de grau, óculos de sol, relógios etc.), alcançando esferas inusitadas, como a de cartões de 
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crédito e débito. A empresa Acesso Soluções de Pagamento SA, por exemplo, valendo-se da 

popularidade dos personagens do filme, conhecidos desde sua aparição nos aplicativos de 

jogos, fornece aos seus clientes o cartão pré-pago Angry Birds Movie pela bandeira 

Mastercard67. 

O caso específico do cartão Angry Birds, remete-nos a outra problemática 

apontada por Adorno e Horkheimer (1985), a saber, a classificação prévia de consumidores 

realizada pela indústria para direcionar conteúdos e mercadorias a nichos com maior ou 

menor poder aquisitivo, diferenciando-os, assim, entre os que podem ou não pagar por 

determinados produtos. Como veremos a seguir, os consumidores infantes não escapam a este 

tipo de classificação68. 

A empresa que comercializa o cartão personalizado destaca como vantagens do 

produto: “conta sem banco”, “compras na Internet”, “mesada”, “despesas domésticas”, 

“internacional”. A vantagem relacionada à mesada explicita que a proposta do cartão é que 

possa ser usado para o público infanto-juvenil, dependentes financeiramente dos pais e 

responsáveis. O cartão em questão permite, assim, que a criança possa utilizar o dinheiro 

disponível para compras online, incluindo aquelas feitas em jogos.  

Como havíamos mencionado, antes de tornar-se filme, Angry Birds surgiu, em 

2009, em aplicativos de jogos para smartphones e tablets. Hoje, a empresa que desenvolve 

estes jogos, a Rovio Entertainment Ltd69, já conta com uma série inteira de aplicativos que 

envolvem temáticas específicas, inclusive relacionadas a outros filmes, como Angry Birds 

Star Wars, Angry Birds Transformers e Angry Birds Rio. São, ao todo, 21 aplicativos 

gratuitos70, sem contar os aplicativos de livros, filmes, músicas e jogos desenvolvidos por 

outras empresas, que valem-se da popularidade dos personagens. De todo modo, importa-nos 

considerar que, embora os jogos sejam gratuitos, é possível que os jogadores realizem 

compras no interior do aplicativo. No jogo principal, os valores dos pacotes de bônus podem 

variar entre R$ 10 e R$ 70 reais71, o que significa que o jogador com poder aquisitivo maior 

pode possuir uma vivência diferenciada no jogo, na medida em que pode comprar vantagens 

em relação a outros participantes.  

                                                           
67 Cf. Anexo 3. 
68 Cf. no primeiro capítulo as considerações feitas sobre a perspectiva de Jean Baudrillard (1995) sobre a 

sociedade de consumo, especialmente em relação ao problema da diferenciação a partir de objetos de consumo. 
69 Na descrição da empresa em sua página oficial na loja Google Play Store encontramos que “A Rovio 

Entertainment é uma empresa de entretenimento revolucionária, criadora do app com mais downloads de todos 

os tempos, Angry Birds”.  
70 Informação disponível em: < https://play.google.com/store/apps/dev?id=9133452689932095671>. Acesso em: 

28 fev. 2017. 
71 Cf. Anexo 4. 
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A pratica de oferecer benefícios pagos a usuários no interior dos aplicativos é 

bastante comum. No jogo Hotel Transilvânia 2, produzido pela Reliance Games em parceria 

com a Sony Pictures e Sony Pictures Animation, a ser analisado em seguida, são oferecidos 

produtos que podem chegar a R$ 408,1372. Essa diferenciação a respeito do que é oferecido 

aos que podem ou não pagar, pode também ser analisada a partir do conceito indústria 

cultural, posto que Adorno e Horkheimer (1985, p. 101) afirmam que: 

 

A unidade implacável da indústria cultural atesta a unidade em formação da política. 

As distinções enfáticas que se fazem entre os filmes das categorias A e B, ou entre 

as histórias publicadas em revistas de diferentes preços, têm menos a ver com seu 

conteúdo do que com sua utilidade para a classificação, organização e computação 

estatística dos consumidores. Para todos algo está previsto; para que ninguém 

escape, as distinções são acentuadas e difundidas.   

  

Os consumidores dos produtos oferecidos via indústria cultural são, portanto, 

previamente classificados, diferenciados e separados uns dos outros a partir de suas 

condições, sobretudo financeiras. No caso dos aplicativos, essa diferenciação inicia-se desde o 

momento em que o usuário busca baixar o jogo em seu dispositivo.  

Em primeiro lugar, é preciso que ele possua um dispositivo compatível com esse 

tipo de jogo, ou seja, um tablet ou um smarphone com memória suficiente para suportar o 

tamanho do programa. Além disso, embora os valores possam ser pagos em real, as 

mensagens e os diálogos de todo o jogo são em inglês, o que significa que, para que tenha 

uma experiência completa no jogo é necessário que o jogador domine a língua. Por fim, 

alguns recursos, como o personagem “Harry”, do jogo Hotel Transilvânia 2, apenas podem 

ser destravados com o pagamento em dinheiro. Sendo assim, para que possa usufruir de todo 

o jogo, a criança precisa atender a uma série de pré-requisitos culturais e financeiros. Sobre 

esse tipo de seleção, Adorno e Horkheimer (1985, p. 102) afirmam que: 

 

O fornecimento ao público de uma hierarquia de qualidades serve apenas para uma 

quantificação ainda mais completa. Cada qual deve se comportar, como que 

espontaneamente, em conformidade com seu level, previamente caracterizado por 

certos sinais, e escolher a categoria dos produtos de massa fabricada para seu tipo. 

Reduzidos a um simples material estatístico, os consumidores são distribuídos nos 

mapas dos institutos de pesquisa [...] em grupos de rendimentos assinalados por 

zonas vermelhas, verdes e azuis.  

  

A partir destas considerações, retomamos a referência ao filme Angry Birds, no 

que diz respeito à promoção do filme, lançada principalmente nas antessalas dos cinemas e 

nas redes sociais. Ainda considerando o pensamento de Adorno e Horkheimer (1985) no que 

                                                           
72 Cf. Anexo 5 
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diz respeito ao level dos consumidores, atentamos para a análise da promoção mostrada na 

Figura 4. Para que possam usufruir da promoção, pressupõe-se que os clientes possuam: 1) 

cadastro na rede social Instagram; 2) domínio do vocabulário digital para identificar termos 

como “poste” e “hashtag” e; 3) dispositivos móveis aptos a capturar imagens. Estes pré-

requisitos são suficientes para selecionar os participantes da promoção de acordo com suas 

possibilidades culturais e financeiras.  

 

Figura 4 – Promoção do filme Angry Birds. 

 

Fonte: Angry Birds, 2015. 

 

Consideramos destacar, ainda, que em uma situação como esta, crianças têm suas 

imagens cedidas gratuitamente para que a marca tenha a maior visibilidade possível. Cada 
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participante que compartilha sua imagem na rede social Instagram e insere a hashtag 

“FeriasComAngryBirds” tem suas fotos compartilhadas com os demais participantes, além de 

promover o filme em sua conta pessoal. Ou seja, equipes de marketing de filmes infantis 

como este já elabora determinadas promoções levando em consideração a criança enquanto 

usuária das novas tecnologias e colaboradora em potencial com a ampliação do alcance da 

marca, mais uma vez instrumentalizando o ser infante em prol de interesses mercadológicos. 

Acerca dessa utilização da criança para a promoção de marcas, mercadorias, 

produções culturais nas redes sociais, iremos discorrer no quarto capítulo sobre o fenômeno 

contemporâneo conhecido no Brasil como “youtubers mirins”. Entretanto, julgamos 

necessário fazer referência já neste tópico sobre as crianças que têm seus próprios canais no 

site de vídeos YouTube devido às referências que encontramos feitas ao filme Angry Birds, 

mostrado na Figura 5. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Canal “Coisas de Luna” no youtube. 

 

No canal “Coisas de Luna”73, com 24.276 inscritos, a menina Luna faz uma série 

de vídeos mostrando jogos, mencionando marcas de smartphones, falando de filmes que 

assistiu no cinema etc. Luna inicia o vídeo acima fazendo a primeira chamada publicitária: 

                                                           
73 Disponível em: < https://www.youtube.com/channel/UCXMv8iz7XTqwVPkyCXQNBZQ>. Acesso em 16 

abr. 2017. 

Figura 5 – Referências ao filme Angry Birds no canal “Coisas de Luna”. 
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“Me curtam na página do Facebook e sigam a Luna no Instagram e no Twitter”. Após este 

chamado inicial, Luna mostra todos os brindes oferecidos pela empresa McDonald’s 

referentes ao filme Angry Birds.  

A criança desembala os produtos, brinca e explica como funcionam, lendo 

características presentes nas embalagens ou dizendo-as a partir de sua impressão pessoal. 

Com 255.417 visualizações, o vídeo, independente se recebeu ou não colaborações da 

empresa, serve como uma peça publicitária em que a criança é a protagonista que instiga 

outros infantes que a assistem a consumir os mesmos produtos, apresentados como 

interessantes e divertidos. 

 

3.5.2 Filme Hotel Transilvânia 

 

O filme Hotel Transilvânia 2 inicia mostrando a cerimônia de casamento entre o 

humano Jonathan e a vampira Mavis, filha de Drácula. Mavis anuncia sua gravidez ao pai e 

ao final dos primeiros dez minutos do filme, Dennis, o filho do casal, já está em sua festa de 

aniversário de 1 ano. Na hora de abrir os presentes, o primeiro eletrônico do filme aparece em 

destaque: uma televisão imensa. Embora o filme seja ambientado principalmente em um 

castelo vampiresco transformado em um hotel, elementos fantásticos que povoam o 

imaginário infantil, como castelo, monstros e vampiros habitam a mesma realidade que 

elementos próprios de um cenário urbano situado no século XXI74. Curiosamente, como 

veremos a seguir, a escolha por mesclar fantasia e realidade abre possibilidades 

mercadológicas para as empresas envolvidas com a produção do filme, sobretudo aquelas 

ligadas à Sony Corporation, tais como a Columbia Films a Sony Pictures Animation, a Sony 

Mobile etc. O primeiro smartphone do filme aparece ainda em seu início, aos 13’18”, como 

mostrado na Figura 6. 

 

    

         

 

 

 

                                                           
74 Na cena em que o filme mostra o salão do hotel movimentado, notamos cerca de quatro telas digitais em que 

se passavam peças publicitárias próprias do contexto do filme. Esse detalhe não apenas reforçou o que 

observamos em relação a união do fantástico com o real e o atual, como nos remeteu ao filme Zootopia, que, em 

seu contexto, fazia questão de evidenciar telas como estas, no entanto, fazendo referência a marcas como Nike e 

Prada (Cf. o tópico intitulado “Considerações sobre a relação homem-tecnologias na contemporaneidade” deste 

capítulo). Suspeitamos que a escolha por não fazer esse tipo de merchandising no filme em Hotel Transilvânia 2 

se dá pelo fato de que a as empresas envolvidas com o filme fazem parte do conglomerado Sony.   

Figura 6 – Exibição de smartphone da marca Sony na animação “Hotel Transylvania 2”. 
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Fonte: HOTEL TRANSYLVANIA 2, 2015. 
A marca do aparelho utilizado pelo monstro aparece nitidamente na tela devido ao 

destaque que é dado ao manuseio do objeto. A cena se passa da recepção do hotel e os 

monstros que fazem parte do quadro de funcionários estão todos distraídos em relação à 

movimentação do ambiente, pois cada qual mantém-se atento às suas respectivas telas. 

Enquanto este, que mexe em seu smartphone da marca Sony, utiliza um aplicativo de 

manipulação de imagens, logo ao lado, outro funcionário distrai-se utilizando uma rede social 

em um notebook Vaio, marca de computadores pessoais também desenvolvida pela Sony, 

mostrado na Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: HOTEL TRANSYLVANIA 2, 2015. 

 

O comportamento dos funcionários parece incomodar Drácula, que os repreende. Ao 

que o filme deixa transparecer, a introdução das tecnologias ao tradicional hotel parte de uma 

iniciativa de Johnny, porém, Drac insiste em rejeitar esse tipo de novidade com frases como: 

“Tô nem aí se o Johnny disse que é o ‘app’ da moda, ele ainda é novo aqui”, ou mesmo, 

Figura 7 - Exibição de notebook da marca Vaio na animação “Hotel Transylvania 2”. 
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“Cabeça de mingau, chamou o rabecão para os Gremlins da Silva? Claro que não, você está 

fuçando seu Face... de novo!”. Neste momento, aparece na tela a imagem do “Face” do 

funcionário, muito semelhante à rede social Facebook, inclusive no que diz respeito à 

quantidade exorbitante de publicidade presente, como pode ser visto na Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: HOTEL TRANSYLVANIA 2, 2015. 

 

Percebendo o incômodo do sogro, Johnny aparece em cena dizendo: “Drac, eu 

que disse que as redes sociais são bem legais para divulgar o hotel, né, Clifton? [se referindo a 

um funcionário que mexe em um smartphone enquanto anda]”. O que fica claro, até aqui, é a 

insistência por parte do humano em convencer que as tecnologias possuem inúmeras 

vantagens que devem ser levadas em consideração. Aos 14’49”, por exemplo, algo no bolso 

de Drac começa a vibrar, deixando-o nitidamente transtornado e confuso. Nesse momento, 

Johnny explica calmamente que é apenas um celular que ele conseguiu para o sogro, 

mostrando, em seguida, como o objeto pode ser prático: ele poderia mandar uma mensagem 

de texto para o funcionário que estava do outro lado da sala, por exemplo. Entretanto, quando 

o vampiro tenta utilizar o aparelho75, sente dificuldades e acaba desistindo. Johnny continua a 

insistir, mostrando ao sogro o quão útil pode ser trocar mensagens com sua esposa, que está 

em outro cômodo do hotel. O vampiro é retratado, portanto, de uma forma negativa: alguém 

                                                           
75 Neste momento a marca Sony fica novamente nítida, além da interface do smartphone, com os ícones de 

mensagem, por exemplo, próprios da marca. 

Figura 8 – Exibição de rede social com publicidade em “Hotel Transylvania 2”. 
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avesso às tecnologias, simbolizando o antigo, o retrógrado que não se permite conhecer o 

novo, inclusive para melhorar a parte administrativa de seu hotel, já que as redes sociais são 

utilizadas por empresas para divulgar produtos e peças publicitárias. Aqui, nota-se uma 

espécie de propaganda da propaganda, já que ao mesmo tempo em que o filme divulga os 

produtos da marca Sony, coloca dentro do enredo do próprio filme situações em que os 

personagens falam sobre a importância do uso desse tipo de tecnologia.  

 No decorrer das cenas, Johnny, depois de muito tentar convencer Drac a usar 

as tecnologias, diz que é mais prudente “deixar quieto”, ou seja, parar de insistir. Nesse 

momento, o filme faz uma piada referente a tecnologias que para que possamos entender é 

necessário um conhecimento básico não apenas das tecnologias em si, como de inglês. Assim 

que Johnny fala “prudente”, Drac chama, seu amigo Tooth: um dente azul, que faz referência 

ao Bluetooth, um tipo de rede sem fio que possibilita a troca de dados entre dispositivos como 

smartphones, tablets e notebooks76. Aqui, remetemo-nos novamente às diferenciações 

estabelecidas pela produção de acordo com o level de seus consumidores que mencionamos 

no tópico intitulado “Sobre a atualidade do conceito de indústria cultural e a produção 

midiática destinada à criança” deste capítulo a partir das considerações feitas por Adorno e 

Horkheimer (1985).   

A próxima cena que analisaremos nos chama atenção especialmente porque trata-

se de um momento em que a criança do filme, Dennis, faz referência às mídias. Quando Drac 

tenta convencer o neto a virar vampiro – já que até o momento a família ainda não consegue 

ter certeza se a criança será vampira ou humana e o avô está aflito com isso – Mavis entra no 

quarto e começa a conversar com o pai sobre a possibilidade da criança ser humana. Enquanto 

Drac insiste que o garoto tem que lidar com “monstros verdadeiros” e situações sangrentas, 

Mavis tenta convencê-lo que a criança precisa de estímulos menos violentos. Quando Drac 

pronuncia a palavra “monstros”, Dennis, que estava prestes a dormir, responde com euforia, 

gritando na cama: “Eu adoro monstros! Vídeo! Vídeo! Vídeo! Vídeo! Vídeo!”. Quando Mavis 

pergunta se Dennis quer mostrar seus vídeos de monstros para o vovô Drac, ele responde 

entusiasmado que sim e todos vão para frente de uma televisão que fica próxima ao quarto da 

criança: 

 

 

                                                           
76 Informação disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Bluetooth>. Acesso em: 24 mar. 2017. 

Figura 9 – Relação entre da criança e as mídias em “Hotel Transylvania 2”. 
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Fonte: HOTEL TRANSYLVANIA 2, 2015. 

Esta imagem faz uma referência direta à relação de uma criança com uma 

produção midiática direcionada a ela, considerada parte de um nicho de mercado. No vídeo, 

Dennis fica extremamente atento às cenas da TV, repetindo algumas falas dos personagens e 

com os olhos vidrados. A importância dessa cena se dá por contemplar vários aspectos que 

estamos abordando desde o primeiro capítulo e serão ainda discutidos no terceiro, no qual 

pretendemos versar sobre a experiência infantil em meio às telas.  

No primeiro capítulo, falamos sobre as estratégias de marketing pensadas no 

intuito de atrair ao máximo a atenção das crianças, deixando-as encantadas como o 

personagem diante da tela, devido à utilização de cores, ritmos de movimento dos 

personagens e formas específicas para este fim. Em relação ao que estamos tratando neste 

tópico, a cena ajuda-nos ainda a constatar nossas suspeitas em relação ao interesse em tornar 

as tecnologias algo da ordem do comum no cotidiano infantil, posto que em nenhum 

momento há qualquer tipo de questionamento quando do fascínio da criança diante das telas: 

ao contrário, a própria mãe é quem oferece ao filho este acesso como algo que faz parte de sua 

rotina. Nosso objetivo no último capítulo será justamente falar sobre quais as possíveis 

consequências para a experiência desse contato com as tecnologias. 

No decorrer do filme inteiro, o personagem que Dennis assiste em seus vídeos é 

mencionado, deixando clara a importância que a criança lhes dá. Vejamos os diálogos a 

seguir. Aos 28’49”, Dennis pergunta: 

- Pra onde a gente vai, vovô Drac? 

- Nós vamos para uma aventura, uma monstrônica aventura!  

- Ê! monstros! Vamos comer bolo!  

- Não... Não vai ter bolo nessa nossa aventura. 

- Não tem porque o Bolim diz: bolo demais faz mal pra barriguinha! Ê! Um 

monstro sempre compartilha. 
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E ainda, aos 33’01”: 

- O meu bolo de aniversário vai ser do cara mais maneiro! 

- Deixa eu adivinhar... o Bolinho! 

- Não! Ele é mais maneiro! Ele escala paredes e usa uma capa! 

- Oh, é mesmo? E quem é esse cara maneiríssimo? 

- O Batman! 

Aqui, Dennis faz referência a um personagem consagrado em mídias como os 

quadrinhos e as produções cinematográficas: Batman, o homem-morcego. Sua festa de 

aniversário, portanto, seria caracterizada com um de seus personagens preferidos, com o qual 

ele se identifica77. De todo modo, é o personagem Bolim, que, nas cenas finais do filme 

aparece em sua festa de aniversário, contratado para animar a festa78.  

O filme Hotel Transilvânia 2, além de mostrar a interação do pequeno Dennis 

com os vídeos infantis, apresenta outras cenas em que as crianças aparecem interagindo com 

telas. A mais emblemática ocorre quando Drac leva o neto a um acampamento para pequenos 

vampiros em que as crianças aprendem a voar, transformar-se em morcegos, caçar etc. No 

entanto, Drac se decepciona ao ver o quanto o acampamento havia mudado desde sua época, 

então decide que ele mesmo daria lições a Dennis. Assim, o avô resolve jogar a criança de 

uma torre imensa e o espera virar morcego, o que não ocorre. Neste momento, todos voltam a 

atenção para a tragédia que está prestes a ocorrer, inclusive as crianças, que, eufóricas, como 

em um ato sincronizado, sacam imediatamente seus smartphones e começam a filmar a queda 

de Dennis.  

Drac, por sua vez, salva o neto, embora as consequências de seu ato sejam 

maiores do que as previstas devido ao alcance das mídias compartilhadas nas redes sociais: 

Johnny, que estava em um momento de afeto com Mavis, recebe poucos minutos depois do 

ocorrido uma mensagem de um amigo, que o envia um vídeo que viralizou na rede. Sem saber 

do que se tratava, quando Johnny percebe as notificações de seu smartphone, deixa de dar 

atenção à esposa para ver o conteúdo. O vídeo, postado por um usuário cujo nome aparece 

como “Vamp Kid 666” – insinuando ter sido compartilhado por uma das crianças do 

acampamento – mostra a queda de Dennis, deixando Mavis transtornada. Neste momento, 

                                                           
77 Cf. no capítulo 1 as estratégias ligadas ao licenciamento de personagens para maximizar a venda de produtos 

para crianças e no capítulo 2 as considerações de Adorno e Horkheimer acerca do pseudo-indivíduo.  
78 Para uma análise mais detalhada acerca da influência dos vídeos infantis e seus personagens na vida da criança 

sob uma perspectiva frankfurtiana, cf. o texto intitulado: “O fenômeno da Galinha Pintadinha:  influências da 

indústria cultural na infância” (FIGUEIREDO, 2016). Disponível em: <http://uece.br/eventos/sidis2015> no link 

referente aos anais de eventos. Acesso em: 26 mar. 2017. 
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Mavis faz uma chamada de vídeo para o pai, que hesita em atender79.  

As cenas que acabamos de descrever mostram não apenas a relação das crianças 

com os eletrônicos miniaturizados, como também dos adultos. De todo modo, a grande 

maioria são atitudes retratadas sem que sejam questionadas: adultos que abandonam 

momentos de afeto para visualizar notificações em seus dispositivos móveis; crianças 

portando dispositivos móveis e usando-os de forma sincronizada, como se a atitude de filmar 

uma situação de perigo fosse algo necessário; além de possíveis tragédias sendo filmadas, 

compartilhadas e até mesmo usadas como piadas: quando Mavis mostra o vídeo da queda de 

Dennis ao pai, trata-se, na realidade, de uma espécie de montagem com as cenas filmadas e 

uma música de fundo ridicularizando a situação.  

A única vez em que percebemos que a temática acerca uso indiscriminado das 

tecnologias foi abordada no filme, ocorreu aos 55’25”, quando Johnny, que era levado por 

Mavis em sua forma de morcego, exclamou: “Tem uma nuvem grudada em mim! Eu tenho 

que fazer uma selfie!”. Johnny diz que tem que fazer uma selfie em um momento 

extremamente delicado: Mavis voava desesperadamente, carregando o marido e bagagens 

pesadas ao encontro de seu filho, que poderia estar em perigo. Enquanto isso, o pai da criança 

sente necessidade de tirar uma foto de si mesmo em uma cena que considera divertida. Mavis 

o impede, dizendo “Johnny! Agora não!”, transmitindo a ideia de que nem todo momento é 

apropriado para registrar selfies80.  

A respeito das selfies, destacamos, ainda, uma cena presente no jogo oficial do 

filme Hotel Transilvânia 2, já mencionado neste capítulo, mostrada na figura 10. 

 

Figura 10 – Momento de uma selfie no jogo “Hotel Transylvania 2”. 

                                                           
79 Todas as chamadas de vídeo que ocorrem no filme mostram a marca Sony e aparentam ser de altíssima 

qualidade, mesmo quando os personagens estão em lugares de difícil acesso. Outras funções também são 

mostradas em destaque como o uso do GPS quando os monstros estão perdidos na estrada.  
80 No filme, outra cena faz referência ao hábito de fazer selfies: aos 32’26” quando Frankenstein – personagem 

que faz referência ao clássico da literatura Frankenstein (SHELLEY, 2013) – chega em uma praça com o 

objetivo de assustar humanos, uma mulher, que está fazendo caminhada com uma amiga, para e exclama: 

“Frankenstein? Você é demais! Será que eu posso tirar uma selfie com você?” e o monstro responde: “Mas é 

claro! Dá pra ser só de rosto?” (tira a cabeça e coloca na mão).  
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Fonte: JOGO HOTEL TRANSYLVANIA 2, 2015. 

 

Johnny aparece constantemente tirando selfies, sem que fique clara qual a função 

desse tipo de comportamento do personagem dentro da lógica do jogo. 

De todo modo, o que pudemos observar com a análise do filme Hotel 

Transilvânia 2 o destaque dado às tecnologias durante todo o filme. A marca Sony mantém-se 

presente em quase todas as cenas em que aparecem aparelhos eletrônicos, sobretudo 

smartphones e notebooks, o que significa que durante uma hora e vinte minutos o filme lança 

mão do merchandising para atrair seu público aos produtos da marca responsável pela sua 

produção. Assim, constatamos nossa suposição inicial a respeito do esforço mercadológico 

em despertar nas crianças o interesse pelo uso das tecnologias, associando-as a produções 

midiáticas direcionadas ao público infantil81. 

As considerações acima deixam claro que o consumidor, e aqui mais 

especificamente o infante, é tratado de forma instrumentalizada. Com o lucro como objetivo 

final, o indivíduo é usado para garantir os rendimentos finais das grandes corporações, sendo 

visto como objeto, tanto quanto aquilo que possa vir a consumir. Além disso, o indivíduo é 

conduzido à ideia de que o mercado existe enquanto instituição que tem como função 

principal satisfazê-lo em seus desejos, sem considerar que grande parte desses desejos são 

previamente fabricados pela própria indústria. O indivíduo é levado ainda a crer ainda que os 

produtos que lhes são oferecidos podem levar-lhe a uma diferenciação diante dos demais 

                                                           
81 Com o intuito de enriquecer esta discussão, daremos outros exemplos em que personagens infantis são 

associados a eletrônicos, sobretudo tablets e smartphones. Cf. Anexo 7. 
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consumidores, entretanto: 

 

O esquematismo do procedimento mostra-se no fato de que os produtos 

mecanicamente diferenciados acabam por se revelar sempre como a mesma coisa. A 

diferença entre a série Chrysler e a série General Motors é no fundo uma distinção 

ilusória, como já sabe toda criança interessada em modelos de automóveis. As 

vantagens e desvantagens que os conhecedores discutem servem apenas para 

perpetuar a ilusão da concorrência e da possibilidade de escolha. O mesmo se passa 

com as produções da Warner Brothers e da Metro Goldwyn Mayer. (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 102). 

 

Independente se a corporação responsável pela produção cultural e material é a 

Sony a Warner Brothers ou a Metro Goldwyn Mayer, os modos se de conquistar o 

consumidor são sempre semelhantes. Os enredos de cada filme, as promoções e os objetos 

oferecidos seguem padrões definidos de acordo com a aceitação do público em geral. Assim, 

pouco se modifica entre um produto e outro. Os tablets e smartphones infantis oferecidos por 

uma mesma empresa, por exemplo, costumam diferenciar-se apenas em suas cores e 

personagens, seguindo as tradicionais referências quanto ao que é “de menino” ou “de 

menina”. Se a empresa, entretanto, não considerar lucrativa a fabricação de aparelhos com 

estampas de personagens infantis específicos, há ainda a possibilidade de oferecer programas 

e imagens que podem ser instalados, tornando o aparelho caracterizado com os personagens 

preferidos da criança.  

Um exemplo disto, relacionado diretamente aos filmes – objeto de nossa análise –

dá-se na loja de aplicativos do Google, a PlayStore, em que a Sony Mobile Communications 

oferece R$ 8,99 por cada aplicativo dos filmes Angry Birds e Hotel Transilvânia 2 para que o 

usuário possa “personalizar” seu tablet ou smartphone82.  

Hotel Transilvânia 2 é um filme que possui muitas das características que 

mencionamos até aqui quando da produção realizada aos moldes da indústria cultural. Em 

primeiro lugar, busca manter-se presente em todas as plataformas possíveis, no intuito de 

conseguir, de maneira total, a atenção das crianças, que cada vez mais e mais cedo têm 

entrado em contato com as mais diversas mídias. Além disso, esforça-se para construir 

enredos e personagens de tal modo que possam receber a afeição imediata do público, sempre 

seguindo fórmulas pré-estabelecidas que costumam funcionar para este intuito. Conduz, 

ainda, o processo de pseudo-individuação, a partir da tentativa de promover a identificação do 

telespectador com os personagens e, consequentemente, com os produtos (virtuais ou não) 

relacionados a estes personagens. Oferece produtos relacionados ao filme que diferenciam-se 

                                                           
82 Cf. Anexo 2. 



95 

 

quanto ao level de seus consumidores. E, por fim, recolhe elementos de obras clássicas, 

adaptando-os com o objetivo de gerar tanto lucro quanto for possível, modificando, assim, o 

sentido próprio da obra. Obra esta que, em última instância, sucumbe à sua dissolução nos 

clichês usados exaustivamente há décadas para obtenção dos mesmos fins: 

 

Não somente os tipos das canções de sucesso, os astros, as novelas ressurgem 

ciclicamente como invariantes fixos, mas o conteúdo específico do espetáculo é ele 

próprio derivado deles e só varia na aparência. Os detalhes tornam-se fungíveis. A 

breve sequência de intervalos, fácil de memorizar, como mostrou a canção de 

sucesso; o fracasso temporário do herói, que ele sabe suportar como good sport que 

é; a boa palmada que a namorada recebe da mão forte do astro; sua rude reserva em 

face da herdeira mimada são, como todos os detalhes, clichês prontos para serem 

empregados arbitrariamente aqui e ali e completamente definidos pela finalidade que 

lhes cabe no esquema. Confirmá-lo, compondo-o, eis aí sua razão de ser. Desde o 

começo do filme já se sabe como ele termina, quem é recompensado, e, ao escutar a 

música ligeira, o ouvido treinado é perfeitamente capaz, desde os primeiros 

compassos, de adivinhar o desenvolvimento do tema e sente-se feliz quando ele tem 

lugar como previsto. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 103).                                                                                                      
  

Poderíamos, portanto, escolher analisar uma série de filmes diferentes e ainda 

assim sermos capazes de observar características semelhantes – “o ar de semelhança” - no que 

diz respeito às formulas utilizadas para a realização de uma produção capaz de agradar a 

determinados nichos, que embora sejam específicos, não perdem o caráter de massa.  

Entretanto, nosso intuito com a análise do filme Hotel Transilvânia 2 se deu por 

um motivo mais intimamente ligado com as questões relacionadas ao uso das mais recentes 

tecnologias ainda na infância. Isto porque, com ele, podemos ter um exemplo claro de como 

as produções realizadas sob o aporte da indústria cultural tendem a fazer com que o uso das 

tecnologias na infância seja concebido como algo comum e recorrente no cotidiano da criança 

na contemporaneidade83. Ora, como vimos, é de interesse das grandes corporações que o 

público consumidor infantil mantenha-se conectado às mais diversas mídias digitais, pois, 

quanto maior a interação da criança com a marca e a publicidade intrínseca a ela, tanto melhor 

para aqueles responsáveis por manter os rendimentos finais. 

Com este capítulo pudemos observar, ainda, que o conceito de indústria cultural 

mantém-se atual, muito embora de forma ainda mais sofisticada do que em meados do século 

XX devido ao auxílio das mais recentes tecnologias. Se, por um lado, filmes como Angry 

Birds são produzidos a partir de jogos online já populares entre usuários de smartphones e 

tablets, facilitando, assim, a comercialização de uma vasta gama de produtos virtuais e 

materiais relacionada aos personagens; por outro lado, filmes como Hotel Transilvânia 2 

                                                           
83 Cf. Anexo 8, em que selecionamos imagens de diversas mídias, como revista em quadrinhos impressas e 

digitais, em que personagens elaborados para a leitura infantil aparecem portando dispositivos móveis. 



96 

 

possibilitam a criação de jogos online com conteúdo pago, além, é claro, da comercialização 

dos demais produtos materiais e virtuais. Esta observação reforça o ar de semelhança ao qual 

Adorno e Horkheimer (1985) fazem referência na Dialética do Esclarecimento e nos chama 

atenção para alguns dos objetivos principais da indústria cultural: o estímulo ao consumo de 

seus clientes e a expansão do lucro dos diretores gerais. 

Além disso, com o auxílio de aparelhos miniaturizados com acesso à internet, os 

apelos para o consumo ultrapassam os limites dos próprios lares dos consumidores, de modo 

que, se antes a publicidade nos alcançava a partir de aparelhos de rádio e televisão, hoje a 

carregamos conosco em nossas próprias mãos devido à mobilidade própria desse tipo de 

tecnologia.  

Entretanto, essa mobilidade nos chama a refletir sobre como se dá a experiência, 

sobretudo infantil, nas sociedades contemporâneas em que o acesso às tecnologias vem se 

tornando cada vez mais popular. Como vimos, a técnica permite aos produtores a busca por 

tantos recursos quanto fores possíveis para chamar a atenção da criança, seduzindo-a através 

de cores, luzes, sons, e estímulos mentais que as fazem querer cada vez mais esse acesso. 

Todavia, muito embora seja de interesse da indústria manter a criança conectada o máximo de 

tempo, suspeitamos que as consequências desse acesso resultem em mais prejuízos que 

vantagens para a experiência infantil. É sobre isso, portanto, que iremos desenvolver o 

próximo capítulo desta dissertação. 
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4 SOBRE A EXPERIÊNCIA INFANTIL EM MEIO A UM MUNDO CONECTADO  

 

Em face do modo como as grandes corporações têm estimulado nas crianças o 

interesse pelo uso dos dispositivos móveis, consideramos de grande importância que façamos 

uma reflexão acerca das consequências desse uso para a experiência infantil. Para tanto, 

tocaremos em três pontos que julgamos relevantes para esta discussão.  

O primeiro diz respeito à inserção da criança em um novo bios que, de acordo 

com Muniz Sodré (2006), é marcado sobretudo pelas transformações referentes à maneira 

como interagem homem, meios de comunicação e mercado na contemporaneidade, por ele 

denominado de “tecnocultura”. Nosso objetivo com este tópico é refletir sobre como as 

relações tendem a ser construídas na infância tendo em vista a imersão precoce de crianças em 

ambientes virtuais. Para tanto, trabalharemos com o conceito de tecnocultura, a fim de 

complementar as ideias que desenvolvemos sobre como a indústria cultural atravessa a 

infância no sentido de tornar a criança capaz de contribuir com os interesses do mercado, que 

cada vez mais se sofistica via tecnologias.  

O segundo tópico diz respeito à experiência sob o ponto de vista de autores como 

Benjamin, Jorge Larrosa Bondía e Maria Rita Kehl, que consideram o tempo um fator 

essencial para sua realização. Tempo este cada vez mais escasso, na medida em que os 

indivíduos tendem a preencher todos os espaços vazios de seu cotidiano. No caso específico 

das crianças, veremos que esses espaços, quando não são preenchidos por atividades 

extracurriculares em excesso, são ocupados com o acesso às telas brilhantes de tablets e 

smartphones, de modo que o tempo necessário para a experiência acabe sendo totalmente 

suprimido. Veremos que as próprias empresas do ramo das tecnologias da informação 

comercializam produtos capazes de preencher cada momento da vida da criança: suportes 

para tablets em carrinhos de bebê e em bancos de carros são exemplos de gadgets elaborados 

para estarem presentes ao máximo desde os primeiros meses de vida das crianças, 

bombardeando-as de informações e elidindo o tempo em que deveriam experimentar o mundo 

através do contato com os espaços ao seu redor, com o outro e consigo mesmas. 

Por fim, falaremos sobre a importância do livre brincar para a experiência infantil, 

desmistificando a noção de que para que se desenvolva psiquicamente de forma plena na 

contemporaneidade é necessário as crianças lidem com brinquedos tecnológicos o mais cedo 

possível. Para tanto, partiremos ainda das contribuições de Benjamin, Kehl e Susan Linn. 
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4.1 De amigos a seguidores 

 

Para que possamos melhor refletir sobre a experiência da infância nas sociedades 

tecnologicamente desenvolvidas – devemos, antes, considerar que, tão logo vêm ao mundo, 

boa parte dos infantes já se inserem numa realidade permeada por uma flagrante midiatização 

da vida: seus nascimentos são filmados em alta resolução, suas primeiras fotografias – ainda 

na sala de parto – são compartilhadas em tempo real, vídeos supostamente educativos lhes são 

oferecidos desde a mais tenra idade, fora os primeiros contatos com os tablets e os 

smartphones. Sobre essa midiatização, Muniz Sodré explica que: 

 

[...] a sociedade contemporânea (dita ‘pós-industrial’) rege-se pela midiatização, 

quer dizer, pela tendência à virtualização das relações humanas, presente na 

articulação do múltiplo funcionamento institucional e de determinadas pautas 

individuais de conduta com as tecnologias da comunicação. (SODRÉ, 2006, p. 20). 

 

Segundo o autor, estamos, portanto, inseridos em uma conjuntura midiatizada, 

marcada por um jeito particular de interação, denominado por ele de “tecnomediação”. 

Interação esta, caracterizada pelo que o autor chama de medium, “uma espécie de prótese 

tecnológica e mercadológica da realidade sensível.” (SODRÉ, 2006, p.20). No caso das 

crianças, esse tipo de interação inicia-se, muitas vezes, primeiro por intermédio dos pais, no 

momento em que estes optam, por exemplo, por expor seus filhos em redes sociais, auxiliados 

pelas referidas próteses, que podem ser exemplificadas aqui pelos tablets e smartphones, na 

medida em que possuem “código próprio e sugestões de conduta.” (SODRÉ, 2006, p. 21). De 

todo modo,  

 

A midiatização implica, assim, uma qualificação particular da vida, um novo modo 

de presença do sujeito no mundo ou, pensando-se na classificação aristotélica das 

formas de vida, um bios específico. Em sua Ética a Nicômaco, Aristóteles concebe 

três formas de existência humana (bios) na Pólis: bios theoretikos (vida 

contemplativa), bio politikos (vida política), e bios apolaustikos (vida prazerosa). 

(SODRÉ, 2006, p. 21). 

  

Assim, como já referido, a midiatização implicaria em uma espécie de novo bios, 

uma nova forma de existência humana, ou seja, em uma nova condição antropológica “com 

uma qualificação cultural própria (uma ‘tecnocultura’).” (SODRÉ, 2006, p.22). Isso significa 

que, nas sociedades contemporâneas, sobretudo aquelas marcadas pela urbanização e 

desenvolvimento tecnológico no campo da comunicação, a Indústria Cultural em sua versão 

tecnocultural atinge seu auge, produzindo transformações profundas, no que se refere às 

relações do homem com o mundo, com o outro e consigo mesmo. O autor corrobora esse 
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processo de exacerbação no decorrer da História, ao afirmar que: 

 

O indivíduo é solicitado a viver, muito pouco auto-reflexivamente, no interior das 

tecnomediações, cujo horizonte comunicacional é interatividade absoluta. Desde o 

imediato pós-guerra, esse processo vem alterando costumes, crenças, até mesmo 

afetos, e agora perfaz-se com a integração entre os mecanismos clássicos da 

representação e os dispositivos do virtual. (SODRÉ, 2006, p. 22). 

 

Ou seja, entende-se que a tecnocultura é capaz de interferir na construção da 

realidade social, seja em termos de moldagem de percepções, de afetos ou de costumes, 

através tanto da mídia tradicional, como das mais recentes mídias. Sendo assim, julgamos 

importante destacar que a criança contemporânea é afetada por essas transformações sociais, 

ainda mais do que antes, na medida em que ela pode agora manter, tanto quanto um adulto, 

interações sociais mediadas por dispositivos tecnológicos. 

Considerando que a tecnocultura se constrói num entrelaçamento entre o homem, 

as tecnologias, os meios de comunicação e o mercado, como mencionado por Sodré (2006),  

entendemos que esse viés mercadológico, no contexto do atual capitalismo financeiro 

virtualizado, pode se dar através de diversas formas, tanto simbolicamente – por exemplo, por 

meio de “cliques de aprovação”, naquilo que é produzido ou compartilhado pela própria 

criança, quanto explicitamente, envolvendo a participação direta e indireta de empresas84. 

Sobre a relação que se estabelece entre a criança e o mercado por intermédio das 

mais recentes tecnologias da informação, a psicóloga Lais Fontenelle Pereira, consultora do 

Instituto Alana e especialista em temas relacionados a criança, consumo e mídia, em seu 

artigo para o site Outras Palavras, afirma que:  

 

[...] a mudança mais radical talvez tenha sido a inauguração da convergência 

midiática, em particular pela intensificação do uso das mídias móveis, os tablets e 

smartphones, por crianças, e que assim passaram a ser interpeladas intensa e 

abusivamente pela publicidade (PEREIRA, 2016, online).  

 

O acesso infantil a aparelhos eletrônicos miniaturizados com suporte para a 

utilização de Internet – feito especialmente para crianças85 ou não – é permeado de estratégias 

de marketing para estimular o consumo, de modo que, onde quer que esteja, a criança é 

alcançada pelo mercado que, atualmente, se dispõe literalmente ao alcance das mãos.  

No capítulo intitulado Um vírus à solta: A infiltração dos anúncios na vida 

                                                           
84 Por participação indireta de empresas compreendemos aqui quando a criança faz uma apresentação de 

produtos de uma determinada marca sem receber nada por isso, enquanto por participação direta consideramos 

as situações em que a criança ganha presentes ou mesmo dinheiro para que os produtos sejam apresentados. 
85 A exemplo dos tablets “Galinha Pintadinha”, “Avengers”, “Frozen” e “Princesas” comercializados pela 

TecToy. 
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cotidiana, de Juliet Schor (2009), podemos encontrar considerações que ilustram o 

pensamento de Sodré (2006), no que diz respeito às relações que se estabelecem entre 

homem, meios de comunicação e mercado. A autora mostra de que maneira as crianças 

começaram a ser usadas em suas vidas particulares para a disseminação de anúncios 

denominados “virais”. As considerações feitas pela autora são relevantes porque nos mostram 

o modo como as empresas vêm construindo suas estratégias de marketing a partir da vida 

social da criança, transformando a forma como são tratadas suas amizades e suas relações 

como um todo. Como veremos adiante, tais estratégias foram, aos poucos, sendo aprimoradas 

pelo mercado devido ao grande envolvimento das crianças com as mídias eletrônicas86, até 

que explodissem fenômenos como o chamado “YouTubers Mirins”.  

No começo do capítulo, a autora cita especificamente a forma como um jogo 

eletrônico chamado POX87 foi lançado no mercado. A técnica utilizada para este lançamento, 

conhecida como “boca a boca”, possui componentes que dão força ao produto e à marca: 

“autenticidade ou fidelidade à concepção da marca; amparo, por meio do qual a força da 

marca é o cidadão comum, objeto da campanha viral; mensagem empírica; fusão de 

estratégias; e visibilidade [...]” (SCHOR, 2009, p. 74).  Diferente do que poderíamos supor, 

esta técnica é extremamente complexa: 

 

O plano pretendia identificar o que se conhece por ‘crianças alfa’ – ou os ‘filhotes 

alfa’ (na mais explícita alusão à analogia com os grupos de animais sujeitos a 

experimentos comportamentais) [...]. Estas seriam as crianças socialmente 

dominantes, os ícones lançadores de tendências, enfim, as crianças verdadeiramente 

cool da comunidade. Nesse caso elas foram identificadas a partir de um elaborado 

trabalho de entrevistas em locais de reunião de jovens, praças, parques, shoppings, 

lojas de jogos e outros locais preferidos por elas, que eram abordadas com a seguinte 

questão: ‘Quem é o jovem mais cool que você conhece?’ até que obtivessem a 

resposta ‘Eu mesmo’. [...] Eles participavam então de uma sessão de ‘doutrinação’ 

durante a qual assistiam a vídeos do POX e se tornavam ‘agentes secretos’ com a 

missão de “infectar” dez amigos. (SCHOR, 2009, p. 71). 

 

Entretanto, o “boca a boca” costuma ocorrer quando uma pessoa aprecia um 

produto e espontaneamente comenta sobre ele em seus círculos sociais. No caso descrito pela 

autora, todos os passos daquele que foi escolhido minuciosamente para promover o produto 

são estritamente calculados. A autora descreve também como procede a empresa 

estadunidense GIA (Girl Intelligence Agency) que, desde que foi fundada, em 2002, promove 

encontros entre meninas em que o objetivo é divulgar produtos e realizar pesquisas de 

                                                           
86 A autora observa que esse fenômeno “levou muitos estudiosos a propor uma nova infância, pós-moderna, 

dirigida pela televisão, Internet, videogames, filmes e vídeos” (SCHOR, 2009, p.28). 
87 Termo que, segundo a autora, trata-se de “uma alusão às doenças associadas a erupções purulentas, como a 

varíola e a sífilis” (SCHOR, 2009, p.68). 
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mercado: 

[O] Produto que carrega a marca GIA é o Slumber Party in a Box [acessórios para 

uma festa do pijama], para ser usado no que a companhia apelidou de ‘santuário 

interno’ ou ‘a fortaleza protegida’ – nomes que designam o quarto de dormir das 

meninas. Dependendo da necessidade do cliente há atividades de marketing ou 

‘festas de pesquisa’ durante as quais se apresentam brinquedos, filmes, shows de 

televisão, anúncios de cosméticos e complementos dietéticos, além de outros 

produtos. A anfitriã, uma agente da GIA, convida até onze amigas para a festa. 

(SCHOR, 2009, p. 76). 

 

Existe um ponto específico que nos chama atenção em relação às descrições feitas 

por Schor (2009). Nas duas situações, crianças escolhidas por serem consideradas “populares” 

são levadas a usar seus amigos para alavancar vendas de determinados produtos. No caso 

específico da GIA, por exemplo, as anfitriãs são instigadas pela empresa a descobrir 

“segredos” das amigas de modo “dissimulado”, por exemplo, “[...] o que elas estão escutando, 

quais são seus desejos de compras, o que querem nos seus quartos” (SCHOR, 2009, p. 76). 

Segundo a autora, práticas como estas culminam numa espécie de:  

 

[...] corrupção da relação de amizade. Os marqueteiros estão ensinando as crianças a 

olhar seus amigos como uma fonte lucrativa que eles podem explorar para ganhar 

dinheiro ou acessa benefícios em termos de produtos e prestígio. Eles ainda 

aconselham as crianças a se comportarem de modo dissimulado com seus amigos. 

(SCHOR, 2009, p. 77). 

  

Citamos os dois exemplos acima no intuito de mostrar que se trata de estratégias 

embrionárias que, como veremos mais adiante, com o advento das novas tecnologias se 

sofisticaram imensamente, atingindo precocemente, e em grandes proporções, a vida da 

criança, principalmente no que diz respeito ao modo como constrói suas relações. Hoje, as 

próprias crianças, por vezes, junto aos pais, decidem por serem “ativas” nas mídias através de 

redes sociais. Decisão esta que beneficia enormemente o mercado, na medida em que os 

conteúdos comerciais elaborados pelas crianças – como exibição de brinquedos, jogos, 

smartphones e material escolar, por exemplo – muitas vezes são divulgados de forma 

espontânea, sem que haja, pelo menos inicialmente (enquanto a criança não mostra-se 

extremamente popular), interferência direta de empresas interessadas.   

O site youPIX88 possui uma extensa matéria sobre o fenômeno relativo às crianças 

que produzem conteúdo midiático em canais no YouTube89, mais conhecidas como 

                                                           
88 Informação disponível em: <https://medium.youpix.com.br/o-fen%C3%B4meno-dos-youtubers-mirins-

d00e4d40b76d>. Acesso em 22 abr. 2017.  
89 Na sessão “sobre” do site, achamos a seguinte definição: “O YouTube foi lançado em maio de 2005 para que 

bilhões de pessoas possam descobrir, assistir e compartilhar os vídeos mais originais já criados. O YouTube 

oferece um fórum para as pessoas se conectarem, se informarem e inspirarem umas às outras por todo o mundo, 
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“youtubers mirins”: 

 

[...] Com o crescimento do Youtube e o surgimento de ídolos da plataforma, novas 

gerações de produtores de conteúdo se sentiram inspiradas. Supervisionadas pelos 

responsáveis, as crianças passaram a explorar ainda mais o potencial da Internet e da 

criatividade em frente às câmeras. O Youtube não divulga o tamanho do segmento 

infantil do site, mas reconhece o crescimento dos canais feitos por youtubers mirins. 

(MAIA, 2015, online). 

 

Boa parte desses conteúdos, entretanto, está relacionada ao ato de desembalar e 

expor produtos, sejam eles ganhados de outros youtubers, de familiares, amigos ou mesmo de 

grandes e pequenas empresas, que enviam “presentes” para a Caixa Postal da criança criada 

exclusivamente para este fim. Tal prática é conhecida entre os usuários do YouTube por 

unboxing e está entre as atividades mais populares realizadas pelas crianças que possuem seus 

próprios canais. Sobre isto, Lais Pereira (2015, online) afirma que: 

 

Também na Internet e redes sociais, uma técnica recente merece 

atenção: unboxing ou unwarping (termo em inglês para o ato de desembalar um 

produto), último formato de publicidade dirigida às crianças, já virou febre entre as 

menores de 4 anos. Ela traz as próprias crianças como produtoras desse conteúdo, 

além de consumidoras. A publicidade consiste em vídeos no youtube em que 

crianças (ou mãos adultas) desembrulham objetos, brinquedos em especial, com uma 

narração. Ao apresentar e desvendar o objeto, essa técnica tem o poder de incitar o 

desejo nas crianças, além de interferir no seu brincar – ditando regras e assim 

contribuindo para reduzir sua capacidade imaginativa. O maior canal do gênero, o 

FuntoyzCollector – antes chamado de DisneyToyCollector, direcionado para bebês e 

crianças em idade pré-escolar, tem hoje mais de 5 milhões de assinantes e 7 bilhões 

de visualizações. Segundo recente reportagem do Gizmodo, a popularidade dos 

vídeos de unboxing cresceu 57% no ano passado, conforme o Google, e o número de 

vídeos enviados, 50%. Uma simples busca no Youtube gera mais de 20 milhões de 

vídeos, que no ano passado ultrapassaram um bilhão de visualizações. Isso 

demonstra o alcance dessa comunicação de mercado “camuflada” de entretenimento 

para crianças.  

 

A prática do unboxing, entretanto, não se limita a crianças em idade pré-escolar.  

Crianças de várias idades, adolescentes e adultos costumam recorrer a esse tipo de conteúdo 

em seus canais no site YouTube. No caso das crianças um pouco maiores, é comum 

encontrarmos vídeos em que elas além de desembalarem os produtos, leem suas 

especificações e brincam diante das câmeras, sugerindo formas de interagir como o brinquedo 

a partir de suas características específicas.  

O canal “Bel para Meninas”, com 3.668.082 usuários inscritos até o momento90, 

possui uma série de vídeos intitulados “Recebidos”, em que a criança, junto com a mãe, abre 

                                                                                                                                                                                     
bem como atua como plataforma de distribuição para criadores de conteúdo original e anunciantes grandes e 

pequenos.” Disponível em <https://www.youtube.com/yt/about/pt-BR/> Acesso em: 21 mar. 2016. 
90 Abril de 2017. 
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os presentes enviados para sua caixa postal, o que, na prática, também classifica-se como 

unboxing, embora esse termo não tenha sido encontrado no canal, como mostrado na Figura 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Canal “Bel para as meninas” no Youtube. 

Existem sessões de “recebidos” e “presentes” no canal “Bel para meninas” que 

chegam a quase 60 minutos, divididos em vídeos de 16 a 18 minutos em que a criança e sua 

mãe desembalam os objetos recebidos na caixa postal ou os presentes que recebem em 

momentos de autógrafos em livrarias, bienais etc.91 Em um dos vídeos, as autoras do canal 

explicam que receberam 20 caixas grandes de presentes e que, devido ao volume, chegaram 

de caminhão. Assim, mãe e filha precisariam dividir os vídeos em partes para que não 

ficassem muito longos92. Nesse vídeo, são tantos os presentes a serem desembalados que fica 

praticamente impossível que a criança dê atenção a todos, de modo que precisa dividir a tarefa 

com a mãe. A criança emite respostas automáticas como “Está lindo”, “Muito obrigada, 

                                                           
91 Bel possui, até o momento, dois livros publicados, intitulados: “Segredos de Bel para meninas” e “Todo dia 

com a Bel”.  
92 Informação disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=V0-bUl23k9U>. Acesso em: 22 abr. 2017. 

Figura 11 – Presentes enviados para a dona do canal “Bel para as meninas” – unboxing. 
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meninas”, sucessivamente a cada presente desembalado, sem que consiga se deter e dar 

atenção a nenhum deles. Notamos a pressa para desembalarem os presentes o mais rápido 

possível, talvez para que o vídeo não se alongasse ainda mais93. 

Bel é uma criança que, como vimos em Schor (2009), chama a atenção dos 

empresários. É a criança que sabe que é popular, com seus milhões de seguidores, que a 

assistem, que querem ser seus amigos, que lhe enviam presentes e desejam ser vistos em seu 

canal, mesmo que através de menções aos presentes e cartinhas enviados. Bel é o que os 

especialistas em marketing têm chamado de “influente” na esfera online: 

 

Na esfera online, um influente pode ter centenas de milhares de pessoas que 

recorrem à sua opinião de maneira direta (interação) ou indireta (acesso ao conteúdo 

escrito). Esse influente faz recomendações independentemente de qualquer 

intervenção comercial, mas também pode fazê-las por meio de incentivos não 

financeiros – brindes ou convites a eventos – que geram publicidade para a empresa 

ou até por meios financeiros, por publieditoriais, que são usados na divulgação de 

um produto. Nesses casos, [a] comunicação deixa de ser espontânea ou apenas 

influenciadas pelas empresas e passa a ser mediada pelas mesmas. (ZANETTE, 

2015, p. 30). 

  

Em seu canal, Bel dá dicas sobre brinquedos, fala sobre as vantagens do hotel que 

se hospedou na Disney94 e menciona, frequentemente, marcas dos presentes que recebe dos 

seguidores ou de empresas em eventos95, mostra os produtos das lojas que visita96 etc. Ou 

seja, a relação que a criança estabelece com o outro através das tecnologias é extremamente 

permeada por ideais de consumo, o que nos faz compreender com clareza as observações de 

Sodré (2006) a respeito do entrelaçamento que estabelece na contemporaneidade entre 

homem, mercado e tecnologias da informação, que, em última instância, interfere até mesmo 

o modo como os laços afetivos são construídos. Sobre isto, é importante ainda considerarmos 

que, cientes do potencial infantil para alavancar vendas, empresas apropriam-se não apenas 

dos conteúdos promovidos pelas crianças, como também de seus próprios afetos, por 

exemplo, ao promover encontros com os youtubers mirins mais seguidos, forjando vínculos 

entre eles através do consumo: 

 

Os pequenos também vêm dominando o canal Youtube. A prova disso são os 

Youtubers Mirins – crianças que publicam vídeos sobre diversos assuntos infantis na 

rede e são vistas e acompanhadas por crianças de todo Brasil. Aproveitando esse 

fenômeno, a rede Ri Happy, líder no mercado varejista de brinquedos, junto com a 

                                                           
93 No tópico em que falaremos acerca da relação entre tempo e experiência, ainda neste capítulo, entenderemos 

os danos que situações como esta podem causar na criança. 
94 Informação disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=AQS-ZDxReVQ>. Acesso em 23 abr. 2017. 
95 Informação disponível em: <  https://www.youtube.com/watch?v=ZZDodlG_mbQ>. Acesso em 23 abr. de 

2017. 
96 Informação disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=8XAnphEnjB8>. Acesso em: 23 abr. 2017.  
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parceira Long Jump, fabricante e importadora de brinquedos, promove o primeiro 

Encontro de Youtubers Mirins em São Paulo. Os ‘pequenos famosos’ estarão 

reunidos na Ri Happy do Tietê Plaza Shopping no dia 24/1, a partir das 17h. A 

diversão estará garantida com muita brincadeira, autógrafos, selfies e interação entre 

os fãs e famosos do mundo infantil. Todas as publicações dos Youtubers Mirins são 

controladas pelos pais, e alguns chegam a ter mais de 100 mil seguidores e um 

milhão de visualizações com a repercussão dos vídeos. No evento, presença 

confirmada das ‘estrelinhas’: Júlia Silva, Manoela Antelo, Luan Novitt, Carol 

Santina, Felipe Calista Janine, Bel para Meninas, Rah Lima, Duda, Carol Caelo e 

Ticolicos. (AGITO SP, 2015, online). 

 

Em encontros como estes as empresas proporcionam às crianças uma série de 

situações, como jantares, momentos com fãs, brincadeiras, festa do pijama97, mostrado na 

Figura 12, além de brindes e presentes de empresas. Por outro lado, as crianças servem de 

garotas-propaganda para os patrocinadores envolvidos com o evento, tirando fotos junto aos 

colegas para mostrar os produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Canal de Julia Silva no Youtube. 

 

Assim, quando um YouTuber mirim se destaca em suas redes sociais, o mercado 

investe enviando-lhes produtos, patrocinando festas, encontros, etc. Contudo, para que 

consigam tal destaque, a cada vídeo pedem para que os pequenos espectadores que estão as 

assistindo se inscrevam no canal, cliquem em “curtir”, sigam-nas em outras redes sociais, 

façam perguntas e sugiram conteúdo, ou seja, mantenham-se assíduas e interagindo de todas 

as maneiras possíveis, porém, ainda como espectadoras e não como participantes ativas do 

grupo de crianças que se sobressai. Sobre este tipo de grupo, Clóvis de Barros Filho, no vídeo 

                                                           
97 Informação disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=b-JRxN5oJjA>. Acesso em: 23 abr. 2017.  

Figura 12 – Festa do pijama no encontro dos youtubers mirins no Rio de Janeiro. 
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de autoria de Nisti e Renner (2007, online) afirma que: 

 

Você tem um grupo de crianças e [...] seus membros definem, uma espécie de 

gatekeeper, um filtro de entrada, uma espécie de passaporte de ingresso no grupo e 

esse passaporte de ingresso no grupo que outrora talvez já tenha sido muito mais 

uma certa habilidade para jogar queimada, uma certa capacidade de contar piada... 

Hoje, essa condição de pertencimento está, como nunca, determinada pela 

possiblidade de ostentar uma certa lancheira, uma certa mochila, um certo tênis e 

assim por diante.  

  

Na época em que essa fala foi reproduzida, o fenômeno dos youtubers mirins 

ainda não havia ocorrido, no entanto, a essência do que foi dito permanece a mesma. O que 

predomina como “passaporte” de inserção no grupo é, ainda, a ostentação, seja de objetos de 

consumo como os mencionados pelo autor, seja da quantidade de seguidores, de presentes 

ganhados, de vídeos curtidos etc. Grupo este que, como vimos, é forjado por empresas que 

beneficiam-se desse tipo de interação. Quanto mais curtidas, seguidores e compartilhamentos 

uma criança conseguir em seu canal, mais chances de ser convidada para participar de eventos 

com outras crianças em seu mesmo patamar. 

Ainda em relação à fala de Clóvis de Barros Filho, poderíamos supor que um site 

como o YouTube fornece um ambiente propício para que as crianças mostrem suas 

habilidades, como através de desafios propostos pelos YouTubers. No entanto, muitas vezes 

até mesmo esses desafios somente podem ser realizados com brinquedos específicos de 

determinadas marcas98, limitando a quantidade de crianças que poderia tentar realizar a 

atividade, um deles mostrado na Figura 13. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                        

                         

                       Fonte: Canal “Bel para as meninas” no youtube. 

                                                           
98 Informação disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=F_Pb6iAfsjY>. Acesso em: 25 abr. 2017. 

Figura 13 – Desafio da gelatina Disney Frozen. 
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Além disso, mesmo que existam desafios que não necessitam de brinquedos 

específicos para que sejam realizados, o ponto que queremos destacar é que, quando os 

youtubers lançam estas atividades, ou elas são realizadas por outros youtubers famosos, que, 

como vimos, possuem um vínculo construído com fortes motivações mercadológicas, ou 

pelas crianças em casa, sem que haja necessariamente um vínculo de amizade entre eles. Mais 

de três milhões de seguidores não significam necessariamente mais de três milhões de amigos, 

mas, sim, milhões de outras crianças que apenas consomem constantemente conteúdos, tantas 

vezes carregados de um tipo de publicidade velada, que acaba por incitar nos pequenos 

espectadores o desejo de consumir os produtos expostos, bem como de reproduzir o mesmo 

estilo de vida das celebridades virtuais.  

Enfim, diante do exposto, o ambiente virtual em que se expõem constantemente 

essas crianças (apresentadoras e consumidoras) acreditamos estar muito distante daquele 

ambiente propiciador de experiências capazes de desenvolver relações interpessoais, como um 

fim em si mesmo. A mediação inelutável do mercado é a marca desta forma de 

compartilhamento. Daí questionarmos acerca das implicações deste tipo de relação, com 

vistas a um ambiente em que haja um real compartilhamento de experiências entre os infantes, 

no qual eles possuam a oportunidade de conviver, experimentar situações em conjunto e de 

forma singular, dividir seus sentimentos, discordar, argumentar, testar limites e dedicar tempo 

e atenção a seus afetos.  

 

4.2 Sobre a Experiência – implicações psicossociais da infância no playground virtual 

  

Para a compreensão do conceito de experiência ao qual faremos referência durante 

toda esta seção, partiremos principalmente dos escritos de Jorge Larrosa Bondía (2002) que, 

em seu texto “Notas sobre a experiência e o saber de experiência” nos convida a pensar sobre 

o sentido desse termo e a identificar o que na contemporaneidade tende a minar essa 

experiência, empobrecendo-a99. Faremos referência também ao pensamento de Maria Rita 

Kehl (2009), que possui forte influência do filósofo frankfurtiano Walter Benjamin, no que 

concerne a essa temática. Além disso, traremos, sempre que oportuno, a contribuição de 

outros autores para que possamos enriquecer nossa exposição sobre o tema. 

Bondía (2002) inicia sua argumentação nos propondo a pensar a educação não 

                                                           
99 Para Bondía (2002) são quatro as principais causas para a perda da experiência na contemporaneidade: o 

excesso de informação, de opinião e de trabalho e a escassez de tempo. No entanto, para falarmos da experiência 

na infância iremos nos deter fundamentalmente nas questões relacionadas ao excesso de informação e à escassez 

de tempo. 



108 

 

mais a partir dos pares “ciência/técnica” e “teoria/prática”, mas sim do par 

“experiência/sentido”. Sobre “ciência/técnica” e “teoria/prática”, o autor explica que: 

 

Se na primeira alternativa as pessoas que trabalham em educação são concebidas 

como sujeitos técnicos que aplicam com maior ou menor eficácia as diversas 

tecnologias pedagógicas produzidas pelos cientistas, pelos técnicos e pelos 

especialistas, na segunda alternativa estas mesmas pessoas aparecem como sujeitos 

críticos que, armados de distintas estratégias reflexivas, se comprometem, com 

maior ou menor êxito, com práticas educativas concebidas na maioria das vezes sob 

uma perspectiva política. (BONDÍA, 2002, p. 20). 

 

Assim, para justificar sua escolha pelo par “experiência/sentido”, Bondía (2002) 

julga ser necessário antes explorar estes termos em diferentes contextos. Isto devido a sua 

“convicção de que as palavras produzem sentido, criam realidades e, às vezes, funcionam 

como potentes mecanismos de subjetivação.” (BONDÍA, 2002, p. 21). Além disso, apenas 

pensamos a partir das palavras e pensar envolve atribuir sentido a nós mesmos e às 

experiências que temos ao longo da vida.  

O autor inicia suas análises com o termo “experiência”: se em espanhol, 

experiência quer dizer “o que nos passa”, em português significa “o que nos acontece”, 

enfatizando que para que um acontecimento seja considerado experiência é preciso que nos 

modifique de algum modo. Ou seja, a experiência não é apenas o que se passa, mas o que nos 

passa. Sobre isto, Maria Rita Kehl, em seu livro O tempo e o cão (2009), afirma que, segundo 

Walter Benjamin, experiências diferenciam-se de meras vivências. Estas, desprovidas de 

sentido, não nos afetam em nosso estado psíquico: 

 

O oposto da experiência (Erfahrung) é chamado por Benjamin de vivência, 

compatível com a temporalidade que Gourevitch denominou “presente 

comprimido”. O que Benjamin designa por vivência (Erlebnis) corresponde ao que, 

do vivido, produz sensações e reações imediatas mas não modifica necessariamente 

o psiquismo. (KEHL, 2009, p. 160). 

  

Bondía (2002, p. 21), que também tem como referência o pensamento de Walter 

Benjamin, nesta temática específica, afirma que, na contemporaneidade, muitas coisas se 

passam sem que nada nos aconteça: “Dir-se-ia que tudo que se passa está organizado para que 

nada nos aconteça. Walter Benjamin, em um texto célebre, já observava a pobreza de 

experiências que caracteriza o nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a 

experiência é cada vez mais rara.”  

O primeiro motivo pelo qual ocorre a perda e o empobrecimento da experiência, 

segundo Bondía, diz respeito ao excesso de informação. O autor é categórico ao afirmar que a 

informação não só não se trata de experiência, como não deixa espaço para ela, impedindo-a 
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de acontecer: “ela é quase o contrário de experiência, quase uma antiexperiência.” (BONDÍA, 

2002, p. 21). No entanto, o mundo nos bombardeia de informação e a retórica acerca da 

importância de sermos bem informados na contemporaneidade é amplamente disseminada100. 

As consequências disso para a experiência são fatais: 

 

[...] a informação não faz outra coisa que que cancelar nossas possibilidades de 

experiência. O sujeito da informação sabe muitas coisas, passa seu tempo buscando 

informação, o que mais o preocupa é não ter bastante informação; cada vez sabe 

mais, cada vez está melhor informado, porém, com essa obsessão pela informação e 

pelo saber (mas saber não no sentido de “sabedoria”, mas no sentido de “estar 

informado”), o que consegue é que nada lhe aconteça. A primeira coisa que gostaria 

de dizer sobre a experiência é que é necessário separá-la da informação. E o que 

gostaria de dizer sobre o saber da experiência é que é necessário separá-lo de saber 

coisas, tal como se sabe quando se tem informação sobre as coisas, quando se está 

informado.  (BONDÍA, 2002, p. 21). 

 

Devemos considerar que grande parte das informações que recebemos e 

compartilhamos atualmente tem origem em meios virtuais e são acessadas em aparelhos como 

tablets e smartphones que, como vimos, estão cada vez mais à disposição de crianças que, 

muitas vezes, atuam não apenas como espectadoras, mas também como produtoras de 

conteúdo. De acordo com uma matéria101 publicada no site da Viacom102: 

 

Para as crianças ao redor do mundo, entretenimento interativo, portátil e digital faz 

parte da vida cotidiana – mais até, talvez, do que os playgrounds. A maioria nunca 

conheceu o tempo antes dos smartphones, tablets e laptops se tornarem parte central 

da experiência da infância. Elas não pensam em ‘entrar online’ como uma atividade 

– elas simplesmente abrem um aplicativo e começam a usá-lo. (DELL’AQUILA, 

2016, online). 

 

Isso significa que desde muito jovens as crianças são expostas a uma quantidade 

exorbitante de informações virtuais. Peças publicitárias; filmes infantis; vídeos caseiros 

                                                           
100 Aqui, faz-se importante a colocação de Severiano (2007) a respeito do que pensa Baudrillard acerca da 

informação como produtora de sentido e significado: “Também Baudrillard, ainda mais radicalmente, dissocia, 

completamente, informação de produção de sentido. Para ele, estes termos estão negativamente correlacionados: 

‘a informação é diretamente destruidora ou neutralizadora do sentido e do significado. A perda do sentido está 

diretamente ligada à ação dissolvente, dissuasiva, da informação, dos media e dos mass media’ 

(BAUDRILLARD, 1991, apud SEVERIANO, 2007, p. 235). Isto acontece porque o que ocorre, no universo dos 

media, é uma ‘encenação do sentido’, uma dissimulação que finda por tornar-se mais real, do que a própria 

realidade. É o ‘hiper-real’, ‘um real sem origem nem realidade’ (BAUDRILLARD, 1991, apud SEVERIANO, 

2007, p. 235), no qual o único acontecimento é o próprio medium, e no interior do qual esgotam-se todos os 

sentidos. [...]” (SEVERIANO, 2007, p. 235). 
101 Informação disponível em: <https://insights.viacom.com/pt-br/post/para-as-criancas-globais-telas-fazem-tao-

parte-da-infancia-como-os-playgrounds/>. Acesso em: 1 mai. 17. 
102 Sobre a VIACOM: “Video and Audio Communications é um conglomerado de mídia americano com várias 

empresas em todo o mundo de redes de televisão por assinatura e indústria cinematográfica, sendo o quarto 

maior na indústria do entretenimento no mundo”. Informação disponível em: <https://pt.wikipedia,org/ 

wiki/Viacom>. Acesso em: 02 set. 2016. Entre os canais pertencentes à rede VIACOM está o canal infantil 

Nickelodeon, o “8° canal mais assistido da televisão por assinatura brasileira”. Informação disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Nickelodeon_(Brasil)>. Acesso em: 02 set. 2016.  
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produzidos por outras crianças; jogos acessados em sites e aplicativos; imagens, mensagens e 

sons compartilhados em redes sociais como Facebook e Whatsapp; notícias para o 

entretenimento infantil sobre desenhos, filmes e jogos são apenas alguns exemplos de 

informações diariamente acessadas pelos infantes na contemporaneidade, de tal modo que 

estes tendem a crescer habituados a esse bombardeio, tornando-se uma condição naturalizada, 

sem quaisquer reflexões acerca de suas implicações psicossociais e culturais. Assim, quando 

analisamos essa exposição excessiva a informações, a partir do modo como Bondía (2002) 

compreende a relação entre informação e experiência, podemos confirmar que as 

possibilidades de experiência, também na infância, estão sendo minadas. 

Em relação aos prejuízos para a experiência, decorrentes da enorme quantidade de 

informações consumida pelo indivíduo ao longo de sua vida, desde que nasce, podemos citar 

ainda aqueles observados por Carl Honoré (2005), em seu livro “Devagar”. Segundo o autor: 

 

Em nossa era saturada de mídias e informações, uma era de jogos eletrônicos e 

permanente mudança de canal, esquecemos a arte de não fazer nada, de deixar de 

lado as distrações e os ruídos circundantes, de moderar o ritmo e simplesmente ficar 

em companhia exclusiva de nossos pensamentos. O tédio é uma invenção moderna. 

Basta que todos os estímulos sejam eliminados, e começamos a nos impacientar, 

entramos em pânico e tratamos de inventar alguma coisa, para fazer e, assim, dar 

algum emprego ao tempo. Quando foi a última vez em que você viu alguém 

simplesmente olhando pela janela de um trem? Todo mundo está ocupado demais 

lendo o jornal, curtindo jogos de vídeo, ouvindo iPods, trabalhando no laptop, se 

lamuriando no celular. (HONORÉ, 2005, p. 22). 

 

A arte “de deixar de lado as distrações e os ruídos circundantes, de moderar o 

ritmo e simplesmente ficar em companhia dos nossos pensamentos” é exatamente o que nos é 

impedido devido à quantidade de informações as quais estamos expostos e corresponde 

justamente à experiência, já que esta diz respeito a tudo que nos toca. Em vez disso, tamanho 

é o costume de estarmos expostos a informações que, quando essa exposição é estancada, 

ficamos sujeitos a sensações que nos parecem insuportáveis, como a impaciência e o tédio.  

Muito embora, a respeito do tédio, Maria Rita Kehl explique que a experiência é 

incompatível com “(...) a sobrecarga de solicitações que recaem sobre a consciência. A 

condição da consciência benjaminiana é antes o ócio do que a atividade. [De modo que] O 

tédio é o pássaro de sonho que choca os ovos da experiência.” (KEHL, 2009, p. 162). O ócio e 

o tédio são, portanto, necessários para a experiência, inclusive na infância. O artigo da 

psicóloga Daniela Marques, autora do site Educando na Contramão, trata exatamente desse 

tema, mostrando, em primeiro lugar, supostas vantagens para pais e filhos em se viver em 

uma era digital: 
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A era digital veio pra ficar! Revolucionou nossas vidas e trouxe a esta geração uma 

série de benefícios. E quando o assunto é educação de filhos, quantas facilidades 

não? Artigos, blogs, sites, serviços online, aplicativos, jogos educativos, livros 

virtuais, desenhos, filminhos… Nossos pequenos tiveram o privilégio (ou não) de 

nascer e crescer numa geração cercada pelos mais diversos estímulos. E nós, pais e 

mães, tivemos o privilégio (ou não) de viver a experiência da 

paternidade/maternidade nessa era em que um clique é capaz de resolver os piores 

problemas! Se é preciso entretenimento, opa, tá na mão! Aqui está o tablet para hora 

em que a mamãe está atarefada e o filhote não larga a barra da saia. E se o baixinho 

não quer ficar na cadeirinha do carro de jeito nenhum? Taca-lhe Peppa Pig no 

celular! Magia pura e sem mistura! E no momento das refeições, quando papai e 

mamãe querem comer sossegados? Um joguinho educativo vem bem a calhar! 

Pesquisa escolar? Só dar um google filho! (MARQUES, 2016, online). 

  

Marques (2016) nos apresenta um cenário aparentemente ideal para pais e filhos 

na contemporaneidade: tudo parece ser resolvido expondo os infantes às telas brilhantes e 

repletas das mais intensas informações, muitas vezes criadas exatamente para gerar o máximo 

possível de estímulos nos pequenos. O entretenimento, que serve para anular o ócio e o tédio, 

está sempre ao alcance das mãos. Além disso, se a criança solicita a presença dos pais, se é 

confrontada em seus desejos, se requisita a ajuda dos adultos em seus deveres escolares, a 

resposta é sempre a mesma: telas lhes são oferecidas. A autora, no entanto, que parece 

comunicar-se primordialmente com os pais, continua seu texto falando da importância do 

ócio: 

 

A palavrinha de ordem hoje é ‘ócio’, ou seja, a ausência de ocupação. De um modo 

geral as crianças dessa era desconhecem a ociosidade. Para elas não existe o “não 

fazer nada”. Mesmo em seus poucos momentos de repouso, estão sendo entretidas 

de alguma forma. A todo tempo estímulos lhe são oferecidos. Se não é a escola, é o 

inglês. Quando não o inglês, a natação. E quando não a natação, é a aula de música. 

Quando não a música, é o ballet ou o judô. E quanto não o judô, é a hora do parque. 

E quando não é o parque, é o joguinho educativo. E quando não o joguinho, é o 

vídeo-game, o desenho, os filmes, as redes… Já parou pra pensar quantas horas por 

semana seu filho dispõe de momentos de estímulo zero? E quando digo zero, é zero 

mesmo! (MARQUES, 2016, s/p). 

 

A partir da perspectiva de profissionais das mais diversas áreas, como medicina, 

psicologia e psicanálise, a autora argumenta que quando as crianças são privadas do ócio, 

perdem, principalmente, em termos de espontaneidade e criatividade, enfatizando, ainda, que 

o contato com as tecnologias não apenas impede o ócio como também limita o modo de 

experimentar o mundo na infância, na medida em que texturas, sabores, odores e sensações 

das mais diversas não podem ser transmitidos através das telinhas. Sobre isso, Susan Linn 

(2010) afirma: 

 

Quando telas dominam a vida dos pequenos – independente do conteúdo –, tornam-

se uma ameaça, não um aprimoramento para a criatividade, as brincadeiras e o faz 

de conta. Se as crianças estão constantemente diante de telas, quando terão tempo 
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para explorar e desenvolver novos pensamentos, sentimentos e ideias que o 

conteúdo da mídia pode engendrar? Pesquisas sugerem que quanto mais tempo as 

crianças têm para desenvolver e ampliar as próprias interpretações, maior é a 

probabilidade de ir além do script a que assistiu. Além de substituir o brincar 

criativo como atividade de lazer, essa mídia tem menos capacidade de gerar 

criatividade e imaginação que o rádio e os livros – que requerem mais de nós. Ler 

exige a criação de imagens visuais e sonoras. O rádio fornece o som, mas ainda 

necessita de nós para imaginarmos como é a aparência do que está sendo relatado. A 

mídia de tela faz todo esse trabalho por nós (...). (LINN, 2010, p. 51). 

 

Assim, o desenvolvimento da espontaneidade, da criatividade, do pensamento e 

da imaginação acabam seriamente comprometidos devido a rotina a qual as crianças estão 

submetidas, que por si só, já impede o ócio: mesmo quando acabam todas as possibilidades de 

estarem envolvidas com atividades – e, dependendo da situação financeira da família, 

rapidamente isso ocorre –, logo lhes são oferecidas telas. Para tratar da importância do ócio na 

infância, Kehl (2009) faz referência às histórias de Monteiro Lobato, em que as maiores 

aventuras muitas vezes ocorriam justamente nos momentos Pedrinho e Narizinho não tinham 

nada para fazer. Assim, ao refletir sobre como em nossa época pouco tempo sobra na agenda 

lotada das crianças, a autora conclui que: 

 

Não é de espantar que tais crianças se angustiem nos fins de semana e suportem tão 

mal a falta de atividades divertidas, que se traduzem em formas de ocupação integral 

do tempo ocioso. Também não é de espantar que, nas circunstâncias em que os pais 

se veem impedidos de inventar programas para ocupar o tempo livre de seus filhos, 

estes se dediquem sem trégua a essa nova modalidade de treinamento da velocidade 

do arco reflexo, em curtos-circuitos de estímulos-resposta propostos pelos excitantes 

videogames. E que, na ausência desse tipo de estimulação, essas crianças de agenda 

cheia manifestem uma irritabilidade e uma inapetência para o mundo que faz 

lembrar os sintomas da depressão – manifestações de inquietação e desconforto 

psíquicos que levam muitas famílias a medicar suas crianças, seja como deprimidas, 

seja como hiperativas. (KHEL, 2009, p. 142). 

  

Assim, a autora nos mostra que dada a realidade das crianças em nossos dias, com 

poucas possibilidades para a realização da experiência de si e do outro, muitas são as 

implicações psicossociais daí derivadas: não apenas o desenvolvimento infantil é prejudicado, 

como também surgem riscos para a saúde psíquica dos pequenos, posto que irritabilidade, 

apatia, inquietação e desconforto tornam-se sensações recorrentes, levando os pais a valerem-

se da medicalização. Como vimos na fala de Marques (2016), ao que parece, os pais são 

convencidos de que oferecer telas como solução para “aquietar crianças” parece ser a melhor 

opção, na medida em que proporciona aos pais tempo para a realização de outras tarefas que 

não envolvem os filhos, sem que se reflita sobre os danos futuros que a criança pode vir a 

enfrentar. 

Devemos levar em consideração que a indústria responsável pela produção de 
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eletrônicos voltados para o uso das crianças dedica-se fortemente a desenvolver produtos que 

possam preencher todos os “espaços vazios” de seu dia-a-dia, em substituição à 

experimentação do mundo, do outro e de si mesmas103, buscando a todo custo convencer os 

pais de que o contato com esses dispositivos é essencial para o bem estar deles e dos filhos. 

Nas páginas que se seguem daremos exemplos dessas mercadorias antes de retomarmos nossa 

discussão acerca da experiência. 

 Um dos produtos mais inusitados que encontramos durante esta pesquisa, foi o 

chamado “CTA Digital IPad With Retina Display IPad 3rd Generation IPad 2 Ipotty”, que 

nada mais é do que um penico com um suporte para o tablet da marca Apple104, mostrado na 

Figura 14. 

 

Figura 14 – Anúncio do “CTA Digital IPad With Retina Display IPad 3rd Generation IPad 2 

Ipotty.” 

 

 

Fonte: Página da Amazon na internet. 

 

Um produto como este mostra que nem mesmo as necessidades básicas das 

crianças são poupadas quando o objetivo é mantê-las conectadas e entretidas. Assim como 

encontramos este produto, é comum nos depararmos ainda com carrinhos de bebês, 

cadeirinhas e bancos de carros munidos com telas para a distração das crianças. Em seu livro 

“Em defesa do faz de conta”, Susan Linn (2010, p. 86-87) faz referência a uma peça 

publicitária de um dos primeiros veículos a serem comercializados com telas nos bancos 

                                                           
103 Cf. No Anexo 9 consta uma seleção de alguns desses produtos. 
104 Informação disponível em: < https://www.amazon.com/CTA-Digital-iPotty-Activity-Seat/dp/B00B3 

G8UGQ>. Acesso em: 1 mai. 17. 
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traseiros. Junto a imagem de um menino totalmente absorto em uma tela diante de si, um 

texto que dizia: “Vídeos: definitivamente, eles estão mudando o comportamento das crianças 

hoje em dia. Assim, todos podem apreciar a viagem.”. O subtexto do anúncio ainda mais 

impactante, dizia: “Mantenha as crianças na frente de uma tela para dominá-las: elas são um 

aborrecimento.” Uma peça publicitária como esta diz de forma direta e incisiva o que tantas 

outras expõem de modo sutil, como é o caso do vídeo comemorativo da Galinha Pintadinha, 

quando, em 2014, o canal oficial da personagem no YouTube completou a marca de um 

bilhão de visualizações, mostrado na Figura 15. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Canal da Galinha Pintadinha no YouTube. 
 

A marca Galinha Pintadinha, já referida na Introdução desta pesquisa, fazia 

questão de orgulhar-se por seus efeitos no comportamento de bebês e crianças pequenas. 

Entretanto, crianças que ficam quietinhas, dando “paz aos pais” quando estão no parque, em 

casa, no carro, no banheiro ou em seus quartos, são crianças em que seus espaços de 

possibilidades de experiência são reduzidas. Enquanto estão “quietinhas” não brincam, não 

correm, não se sujam; mas também não criam, não imaginam, não experimentam suas 

habilidades motoras, nem mesmo no espaço em que vivem cotidianamente.  

Mesmo quando os produtos eletrônicos não são destinados especificamente às 

crianças, são lançados suportes que adaptam os aparelhos dos adultos ao uso infantil, de modo 

que sejam evitados maiores danos aos aparelhos. É o caso do “Laugh & Learn Baby iCan Play 

Case”105. Segundo a autora do blog “Baby Dicas”: 

                                                           
105 Cf. Anexo 10. 

Figura 15 – Vídeo comemorativo da Galinha Pintadinha de um bilhão de visualizações.  
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‘Laugh & Learn Baby iCan Play Case’: lançamento da Fisher Price que vai fazer o 

seu iPhone, aliás, o nosso iPhone (pois, é claaaro, que já preciso desse produto) 

acessível até mesmo aos pequeninos. Nada mais é que um protetor para iPhone e 

iPod Touch que poderá fazer com que os pequeninos brinquem como gente grande 

sem destruir o aparelho!!! Vem com miçangas nos punhos, um espelho na parte 

traseira, película para proteger a tela e, por ser de borracha, pode até servir como 

mordedor. É compatível com iPhone 1G, 3G/GS, 4 G and iPod Touch 2G, 3G and 

4G. 106 

  

Um suporte para smartphone servir como mordedor para um bebê já poderia ser 

considerado um problema por si só, se levássemos em consideração os riscos para a saúde da 

criança107. Porém, para nossa discussão importa-nos observar esse tipo de produto tendo em 

conta os prejuízos para a experiência de crianças exacerbadamente estimuladas e impedidas 

de experimentar os momentos de ócio e criatividade.  

São criados, portanto, eletrônicos especialmente para crianças, suportes para que 

esses eletrônicos sejam levados onde quer que possam ir e adaptadores para que os 

dispositivos móveis desenvolvidos para adultos possam ser também utilizados por crianças e 

bebês. Consideremos aqui que, mesmo que um aparelho não seja nem feito para a criança nem 

adaptado a ela, ainda assim pode ser utilizado de diferentes formas no cotidiano, a exemplo da 

mãe, abaixo representada na Figura 16, que prende um smartphone na testa para que seu filho 

fique distraído para comer.  

 

            Figura 16 – Utilização de smartphone como distração para criança. 

 

Fonte: Página do blog “Baby Dicas” na internet. 

                                                           
106  Informação disponível em: <http://babydicas.com.br/iphone-tambem-para-bebes/>. Acesso em 2 mai. 17. 
107 Informação disponível em: <http://bibliofarma.com/aparelhos-celulares-viram-colonias-de-bacterias/>. 

Acesso em 2 mai. 17. 
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Neste caso específico, uma importante parte do contato com a mãe, em um 

momento tão relevante como é o da alimentação do bebê, é substituída pela tela, que captura o 

olhar da criança, substituindo a face materna pelos estímulos reluzentes da tela. O olhar da 

mãe e as suas expressões de reconhecimento, assim como o contato físico e suas formas de 

acolhimento e transmissão de afeto – tão necessárias para a constituição psíquica e referência 

identitária do bebê – acabam ficando em segundo plano, aniquilando a experiência tanto do 

bebê como da própria mãe, que parece preocupar-se unicamente em manter seu filho 

anestesiado pelos efeitos de uma tela brilhante enquanto o alimenta. O filósofo italiano Franco 

Berardi, em uma entrevista publicada no site Outras Palavras, fala sobre as crianças que já 

nascem em uma sociedade conectada, em que as relações se fazem cada vez mais através das 

telas: 

A primeira geração conectiva, aquela que aprendeu mais palavras por meio de uma 

máquina do que pela voz da mãe, encontra-se numa condição verdadeiramente nova, 

sem precedentes na história do ser humano. É uma geração que perdeu a capacidade 

de valorização afetiva da comunicação, e que se vê obrigada a elaborar os fluxos 

semióticos em condições de isolamento e de concorrência. [...] O sentido de uma 

palavra não se aprende de maneira funcional, mas afetiva. Eu sei que uma palavra 

possui um sentido — e que o mundo como significante possui um sentido — porque 

a relação afetiva com o corpo de minha mãe me introduz à interpretação como um 

ato essencialmente afetivo. Quando a presença afetiva da mãe torna-se rara, o 

mundo perde calor semiótico, e a interpretação fica cada vez mais funcional, frígida. 

[...] A voz de um ser humano é a única forma de garantir de maneira afetiva a 

consistência semântica do mundo. (BERARDI, 2017, online). 

  

O autor explica que quando faz referência à voz materna, não diz respeito 

necessariamente à mãe biológica da criança e nem mesmo à função que as mães tendem a 

ocupar nas famílias de modo geral. Ele refere-se, em verdade, à voz, ao corpo que fala, ao 

humano, enfim. Ou seja, à voz que pode vir de uma avó ou mesmo de um amigo, mas que 

traga consigo a afetividade108.  

Ainda sobre a relação afetiva entre pais e filhos e a maneira como as tecnologias a 

tem afetado, devemos considerar ainda que muitos dos conteúdos destinados ao público 

infantil fazem referência às tradicionais brincadeiras de roda, músicas de ninar, fábulas, 

                                                           
108 Sobre a rarefação da voz afetiva a qual as crianças das gerações atuais estão submetidas, podemos encontrar 

uma série de matérias publicadas em sites e blogs, que, muitas vezes, tratam o assunto de maneira superficial e 

carente de apontamentos críticos que possam nos levar à reflexão sobre o assunto: “Depois de terem conquistado 

corações e mentes de crianças, adolescentes e adultos pelo mundo afora, os tablets se voltam para um mercado 

sempre em expansão: o fabuloso mundo dos bebês. Cidadãos ainda não alfabetizados ou que mal conseguem 

enrolar algumas palavras encostam suas mãos gorduchinhas nas telas de vidro para comandar carrinhos, letras, 

músicas, trens e galinhas cantantes. 'Mesmo antes de falar, bebê já distinguia aplicativos em tablet", conta mãe 

blogueira. Fazem isso em casa, por certo, usando os aparelhos dos pais. E, cada vez mais, têm os seus próprios 

gadgets, em escolas de educação infantil que adotam o tablet como ferramenta de ensino e diversão para a 

meninada de menos de quatro anos.” (LUCENA, 2013, s/p). 
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histórias ou mesmo contos de fadas. Entretanto, outrora, estas eram carregadas de sentido 

porque transmitidas através da experiência, em forma de narrativas, de seus pais e avós. Sobre 

isto, Maria Rita Kehl nos convida a refletir: 

 

Avancemos ainda uma segunda hipótese de Walter Benjamin sobre a “nova forma 

de miséria” que teria surgido a partir do “monstruoso desenvolvimento da técnica”. 

De que forma de miséria se trata? Do empobrecimento de uma dimensão 

fundamental do saber e da memória, que escapa a todas as competências técnicas e 

científicas: trata-se da transmissão da experiência. A experiência que passa de 

geração em geração não é idêntica à perpetuação da tradição, cuja principal função é 

indicar o lugar que cada um deve ocupar na ordem social, assim como o tipo de 

comportamento adequado a tal lugar. A tradição participa dos mecanismos de 

estabilização e perpetuação do poder; a experiência, por sua vez, não tem relação 

com a autoridade e sim com o sentido que uma coletividade é capaz de extrair a 

partir do que seus antepassados viveram, ou das narrativas que seus contemporâneos 

trouxeram de regiões e países distantes. (KEHL, 2009, p. 155). 

 

A autora mostra que, para Benjamin, a experiência se faz no ato de transmitir o 

que se sabe sobre uma determinada cultura e sobre a vida em época e contexto específicos. 

Quando substituímos as narrações familiares por filmes e desenhos produzidos de forma 

massificada, a partir da visão estandardizada de uma cultura dominante, a experiência se 

perde. O que um desenho estadunidense, por exemplo, poderia transmitir a crianças nascidas 

em morros na capital do Rio de Janeiro? O que ele poderia dizer sobre as experiências dos 

antepassados dessas crianças, sobre os mitos carregados de sentido e sobre as brincadeiras 

surgidas em momentos específicos e importantes da construção de sua cultura? Vejamos: 

 

Se a experiência não nos vincula ao patrimônio que herdamos, ele se torna um peso 

ou um adorno vazio. Nas primeiras décadas do século XX, o homem moderno já se 

sentia pressionado a estar sempre disponível para acolher o novo, fosse ele qual 

fosse. A velocidade das mudanças que se generalizaram a partir da guerra de 1914 

exigiu que as pessoas se despojassem tanto de sua própria história quanto da 

memória de seus antepassados. (KEHL, 2009, p. 156). 

 

Além disso, quando os conteúdos midiáticos ocupam o lugar das narrativas, 

perde-se ainda o momento de contato com o outro, com a entonação de sua voz, com seu 

cheiro, seu modo único de olhar. Esse outro, seja o pai, a mãe, ou um dos avós da criança, 

deixa marcas, fixando aqueles momentos e afetos na memória de seus ouvintes, fazendo 

nascer e se consolidar o momento da experiência.  

De todo modo, o que vimos a respeito dos produtos tecnológicos oferecidos às 

crianças, o que podermos perceber é que a exposição a telas tende a monopolizar os 

momentos das crianças, desde aqueles que deveriam ser destinados ao ócio, até mesmo 

aqueles próprios do suprimento de suas necessidades vitais, sobrando pouco ou nenhum 

espaço para a experiência. Muitas vezes, na tentativa de protegê-las do tédio e da frustação de 
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“não ter nada para fazer” – e ainda de suprir suas vontades –, os próprios pais findam por 

“proteger” as crianças da própria vida e de suas vicissitudes, reduzindo-as a telas.  

Contudo, em uma entrevista para o programa Café Filosófico, a psicóloga e 

psicanalista Julieta Jerusalinsky cita Freud para falar, justamente, que a atitude de impedir a 

frustração e o sofrimento das crianças tende a ser ainda mais prejudicial a sua formação 

psíquica: 

 

As crianças excessivamente atendidas em suas vontades também são crianças muito 

frágeis do ponto de vista psíquico”. Essa é uma frase que a gente precisa ter presente 

hoje em dia já que o que tem sido predominante nas formas de sofrimento na 

infância não é uma inibição por uma educação excessivamente rígida e repressora. 

Isso era a cento e dez anos atrás. Essa história agora mudou. Ao se procurar evitar 

todo e qualquer sofrimento para uma criança, por exemplo, querendo facilitar-lhe 

todas as satisfações e evitar-lhe ao máximo o encontro com as frustrações, ou, por 

exemplo, ao poupá-la da transmissão de certos acontecimentos tristes, relativos a sua 

vida, seja a sua história familiar, em relação a sua própria história ou em relação ao 

mundo que a rodeia, ou seja, quando se tenta poupar uma criança dessas duas 

maneiras de experimentar tristezas que fazem parte da vida, justamente é aí que mais 

a gente pode estar empurrando uma criança na direção da melancolia (...).  12’11”  

 

Julieta define melancolia como apatia e desinteresse, ou seja, a suspensão de todos 

os desejos. Se tudo lhe é “ofertado”, o que lhe falta desejar? Vejamos que o que a autora 

entende por melancolia difere-se de tristeza e frustação, que, segundo ela, são fundamentais 

para uma vivência plena na infância. Todavia, este pensamento contraria a ideia de que a 

infância é uma fase essencialmente feliz e que, portanto, deve-se evitar toda e qualquer 

situação que possa vir a contrariar uma criança. Julieta explica que essa compreensão, 

predominante na contemporaneidade, de que a infância é um momento da vida em que não se 

pode experimentar tristezas trata-se de: 

 

[...] pura idealização, é uma pura ilusão porque a infância, como qualquer época da 

vida, tem as suas alegrias e tem as suas tristezas. A criança é alguém que está em um 

profundo trabalho psíquico. A criança trabalha tanto psiquicamente para se situar, 

que ela precisa ser liberada do trabalho do mercado, ou seja, ela tem que ser liberada 

de trabalhar no mercado para poder fazer esse intenso trabalho que é a sua 

constituição psíquica.   15’25” 

 

Ao precisar lidar com algumas tristezas durante sua vida, a criança tem a 

oportunidade de produzir saberes sobre os mais diversos assuntos: sobre o amor, a saudade e 

até mesmo sobre as perdas. É diante dessas situações que ela faz de uma simples vivência, 

uma experiência carregada de sentido, produzido a partir de seus pensamentos e dos sentidos 

que atribui às situações. O motivo pelo qual a melancolia difere-se totalmente da tristeza, é 

que aquela surge a partir da tentativa irreal de suprir todas as necessidades do ser infante, 

enquanto esta faz parte de todos os momentos de nossas vidas, muitas vezes 



119 

 

independentemente de nossas escolhas. 

Quando a criança, tomada pela melancolia, para de desejar, aí, sim, estamos diante 

de um problema, na medida em que é o desejar que nos move enquanto indivíduos. É o 

desejar, por exemplo, que faz com que a criança queira crescer: 

 

Quando uma criança está mais ou menos bem ela é confrontada a uma séria de 

ideais. Só que, ao mesmo tempo em que a criança é confrontada aos ideais, ela se 

encontra com o fato de que ela está imatura do ponto de vista orgânico. Há uma 

defasagem entre ela e a realização do ideal. E como é que a criança responde a isso? 

Com o desejo de crescer, o desejo de virar adulto. Esse é um desejo muito presente 

na vida das crianças. E as crianças tem uma maneira muito bonita de dizer isso. As 

crianças falam “quando eu for grande...”. “Quando eu for grande” é uma frase que 

nos revela como para a criança há a ilusão de que bastaria virar adulto para virar um 

grande homem ou uma grande mulher e poder muitas coisas que agora ela não pode 

porque ela é criança. [...] essa ilusão de futuro que a criança projeta é uma ilusão 

muito importante porque a faz ser desejosa de um porvir, que, em última instância, 

se a gente for esticar muito a corda, tem a morte. O que que nos separa da morte no 

futuro? O desejo. Todo o desejo daquilo que a gente quer realizar. 17’00” 

  

Assim, saturar a criança de informações, afazeres, estímulos e objetos para que 

não se sintam frustradas em suas vontades acaba por torna-las seres não desejantes, posto que 

nada mais há para desejar que já não tenha sido suprido de algum modo. Todavia, fica claro 

aqui que tais tentativas de suprir as vontades dos infantes são realizadas a partir de vivências 

desprovidas de sentido, porque estandardizadas segundo o monopólio dos modismos do 

mercado e da indústria cultural do entretenimento, e não de experiências, já que estas exigem 

justamente algum espaço para o inquietar-se, para o tédio e para a ausência de intensos 

estímulos e informações totalizantes, dando lugar as elaborações singulares da própria 

criança. 

De todo modo, para Jorge Larrosa Bondía (2002), o excesso de informação não é 

o único responsável pela perda da experiência. Para o autor, outro grande fator é a escassez do 

tempo a qual estamos sujeitos na contemporaneidade: “Tudo o que se passa, passa 

demasiadamente depressa, cada vez mais depressa. E com isso se reduz o estímulo fugaz e 

instantâneo, imediatamente substituído por outro estímulo ou por outra excitação igualmente 

fugaz e efêmera.” (BONDÍA, 2002, p. 23). É o que ocorre, por exemplo, quando acessamos as 

redes sociais, prontas para nos enviar a todo momento mais e mais informações, que se 

confundem entre notícias trágicas, entretenimento, e mensagens publicitárias, de forma tão 

rápida que não nos sobra tempo para que possamos processar cada informação: “A velocidade 

com que nos são dados os acontecimentos e a obsessão pela novidade, pelo novo, que 

caracteriza o mundo moderno, impedem a conexão significativa entre os acontecimentos.” 

(BONDÍA, 2002, p. 23). 
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Essa falta de conexão significativa decorrente da falta de tempo, pode ocorrer até 

mesmo na relação entre pais e filhos. Não apenas porque, como vimos, a rotina das crianças 

tem ficado cada vez mais atribulada e semelhante à dos próprios pais, tamanha a quantidade 

de atividades as quais são submetidas, mas também devido ao pouco tempo que os pais têm 

disponibilizado para os filhos. No livro “Devagar” de Carl Honoré (2005), o autor menciona 

uma situação relacionada a essa questão que, para ele, teria sido uma das primeiras 

motivações a escrever um livro sobre a velocidade acelerada de nossos tempos.  

 

No portão de embarque, entro numa longa fila, na qual nada mais há a fazer senão... 

nada mesmo. Só que já não sou capaz de não fazer nada. Para tornar a espera mais 

produtiva, para fazer com que não pareça tanto uma espera, começo a passar os 

olhos num jornal. E de repente dou com um artigo que acabaria me inspirando a 

escrever um livro sobre a necessidade de ir mais devagar. O título que me faz parar é 

o seguinte: ‘A história para fazer dormir em um minuto’. Para ajudar os pais a 

enfrentar a gurizada que consome tempo demais, vários autores condensaram contos 

de fadas clássicos em versões de sessenta segundos. [...] Minha primeira reação foi 

gritar Eureka! Na época, eu estava num constante cabo-de-guerra noturno com meu 

filho de dois anos, que gosta de longas histórias lidas com calma e muitos rodeios. 

Toda noite, contudo, eu apresento a ele livros mais breves e trato de lê-los 

rapidamente. Muitas vezes brigamos. “Você está indo depressa demais”, queixa-se 

ele. Ou então, quando já me encaminho para a porta: “Quero outra história!” Uma 

parte de mim se sente terrivelmente egoísta quando acelero o ritual da hora de 

dormir, mas uma outra simplesmente não resiste à tentação de estar sempre correndo 

para o próximo item da minha agenda – jantar, e-mails, leitura, contas a pagar, mais 

trabalho, o noticiário da televisão. [...].  (HONORÉ, 2005, p. 12). 

 

Bondía (2002) explica que o homem contemporâneo, como descreveu Honoré ao 

falar de sua própria realidade, já não é capaz de não fazer nada, ou seja, já não sustenta a 

situação de ter que lidar com o silêncio, pois é, em verdade, um consumidor que nunca se 

satisfaz: não importa a quantidade de informações a receber, ele busca sempre cada vez mais 

preencher seu tempo com o que lhe possa servir de estímulo. Assim, embora Honoré (2005) 

afirme sentir uma espécie de mal estar pela situação em que se encontra devido à falta de 

tempo com o filho, admite não resistir às diversas outras demandas por atividades. No 

entanto, o momento em que poderia ser experienciado por pai e filho, carregado de sentido e 

afetividade, acaba por se transformando em mera vivência, posto que: 
 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um 

gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: 

requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, 

olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, 

demorar nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, 

suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza , abrir os olhos e 

os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar os outros, 

cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. 

(BONDÍA, 2002, p. 24). 

  

Portanto, segundo Bondía, para que a experiência seja possível, ou seja, para que 

os acontecimentos nos toquem, é preciso que consigamos diminuir o ritmo de vida. Em seu 
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livro, Carl Honoré (2005, 2005, p. 30) se dedica a identificar movimentos, cidades, fundações, 

sociedades e clubes que vão de encontro ao culto à aceleração: “Alguns, como Slow Food, 

focalizam especialmente determinada esfera da vida. Outros defendem de maneira mais ampla 

a filosofia Devagar.”   

O autor mostra que, em todo o mundo, seja no ocidente ou mesmo no oriente, um 

número cada vez maior de pessoas tem buscado práticas que visam desacelerar suas rotinas 

em vários âmbitos de suas vidas: o “Japan’s Sloth Club [Clube da preguiça no Japão], a Long 

Now Fundation [Fundação Longo Agora] sediada nos EUA e a Europe’s Society for the 

Deceleration of Time [Sociedade Europeia para a Desaceleração do Tempo]”, mencionados 

por Honoré (2005, p. 30), são apenas alguns exemplos dessa busca coletiva pelo “degavar”.  

No Brasil, o Movimento Slow Kids, ciente que as crianças são também levadas a 

conduzir suas rotinas de forma acelerada, realiza programações em que o objetivo é permitir 

que os infantes possam usar seu tempo livre em espaços abertos, interagindo com outras 

crianças e exercitando o livre brincar. De acordo com a seção “Quem somos” do site do 

movimento, “SlowKids é um conceito criado por Tatiana Weberman e Juliana Borges para 

tratar de questões relacionadas à criança com base na desaceleração, maior contato com a 

Natureza e pensamento sustentável.”109  

O manifesto do “Slow Kids” menciona vários dos aspectos que temos discutido 

até aqui como essenciais para uma experiência significativa na infância, assegurando que o 

movimento vai de encontro ao “acúmulo de informações” e também à “construção de falsos 

desejos, cotidianamente induzidos pela sociedade do hiperconsumo e da informação”. Além 

disso, enfatiza que é necessário que o tempo das crianças seja respeitado para que elas possam 

descobrir, observar e experimentar o mundo e as relações com o outro de forma plena. 

Reforça, ainda, que o cuidado com as crianças não deve ser terceirizado devido ao 

enfraquecimento de vínculos afetivos entre pais e filhos. Sobre isto, entendemos que essa 

terceirização pode se dar por outras pessoas, outras instituições ou mesmo, como vimos em 

exemplos anteriores, por telas. Acerca do uso de dispositivos eletrônicos, o movimento 

mostra-se contra, por entenderem que afetam de forma negativa o desenvolvimento físico, 

emocional, social e mental das crianças. 

O “Movimento Slow Kids” possui, além do site, uma página na rede social 

Facebook, que utiliza para divulgar os eventos que promove em praças, parques ou mesmo 

em ruas. Duas imagens publicadas nessa página nos chamaram a atenção devido a presença de 

                                                           
109 Informação disponível em: <http://slowkids.com.br/ >. Acesso em 7 mai. 17. 
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elementos que contrastam com as ideias compartilhadas pelo movimento. A primeira delas 

trata-se de uma família posando para uma selfie,110 mostrada na Figura 17. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Página do movimento “Slow Kids” no Facebook. 

 

Smartphones e tablets talvez sejam dois dos principais dispositivos que conferem 

rapidez ao dia-a-dia do homem contemporâneo nas sociedades industrializadas. A partir deles, 

recebemos: respostas rápidas; um verdadeiro bombardeio de informações; compartilhamento 

imediato de fotografias, que sempre nos dispomos a fazer em encontros com os amigos e 

familiares e; acesso a mídias de imagem e som rapidamente, posto que podem ser levados 

para onde quer possamos ir. O foco da mostrado na Figura 17 é exatamente o aparelho, para o 

qual todos os olhares estão voltados: da criança ao palhaço. A cena mostra ainda uma 

garotinha consumindo “fastfood”111, vestida com uma blusa de uma personagem de uma das 

maiores marcas infantis do mundo, também presente desde às telas de cinema às telinhas que 

                                                           
110 Informação disponível em: <https://www.facebook.com/movimentoslowkids/photos/a.477182135774269. 

1073741836.264302330395585/477182939107522/?type=3&theater>. Acesso em: 9 mai. 17. 
111 Aqui, um apontamento: a união entre fastfood e dispositivos móveis se faz cada vez mais presente na 

realidade infantil. As embalagens dos alimentos industrializados, geralmente de baixo valor nutricional e com 

açúcar, gordura e sódio em excesso, muitas vezes contêm chamadas publicitárias que incentivam o uso das telas 

pelas crianças para participar de determinadas promoções ou mesmo acessar determinados aplicativos. Cf. 

Anexo 11. 

Figura 17 – Família posando para selfie na página do movimento “Slow Kids”. 
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cabem na palma da mão.  

Já na Figura 18112 mostra uma mãe usando um smartphone, enquanto segura a 

filha no colo durante o evento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
                               Fonte: Página do movimento “Slow Kids” no Facebook. 

 

A criança parece distraída com outra situação próxima a ela, enquanto a mãe 

mantém-se atenta à tela e não à filha. Nosso objetivo, com a apresentação dessas imagens, não 

é, em absoluto, apontar julgamentos aos pais ou mesmo ao movimento em si. Mas, sim, 

incitarmos uma reflexão acerca de como somos influenciados pela aceleração a qual estamos 

submetidos na contemporaneidade. Uma vez imersos ao universo em uma cultura carregada 

de elementos que aceleram nosso viver, cada vez mais difícil fica de encontrarmos momentos 

em que possamos, de fato, experienciar o “devagar”. Assim, mesmo quando, cientes dessa 

rapidez, escolhendo momentos de lentidão, estamos munidos de itens que garantem que nosso 

tempo seja, o mais rápido possível, consumido. Itens, estes, oferecidos justamente pelo 

mercado, que tende a tornar o próprio tempo uma mercadoria.  

                                                           
112 Informação disponível em: <https://www.facebook.com/movimentoslowkids/photos/a.559970407495441. 

1073741838.264302330395585/559973054161843/?type=3&theater>. Acesso em: 9 mai. 17. 

 

Figura 18 – Selfie feita com smartphone em evento do movimento “Slow Kids”. 
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Sobre o tempo enquanto objeto de consumo nas sociedades contemporâneas, 

Severiano e Benevides (2013, p. 38) explicam que:  

 

A expansão dessa lógica do mercado para todas as esferas do mundo da vida produz 

um fenômeno muito particular na contemporaneidade: a instrumentalização do 

tempo liberado do trabalho e sua conversão em valioso bem de consumo. Isto será 

realizado a partir de duas estratégias: primeiramente, a transformação do tempo livre 

em lazer programado, facilitado justamente pela indústria cultural e do turismo; em 

segundo lugar, a conversão da própria atividade do consumo em divertimento [...].  

 

Para que possamos comentar sobre como ocorre a transformação do tempo livre 

em mercadoria na realidade infantil, é ideal que possamos compreender antes que, mesmo que 

boa parte dos infantes esteja livre do tempo de trabalho113, as atividades que a criança pratica 

em seu dia-a-dia, como aulas; cursos extracurriculares de inglês, informática e música; 

natação, teatro e ballet, por exemplo, ocupam tanto seu tempo que, muitas vezes, sua rotina se 

assemelha à rotina laboral dos pais:  

 

Recentemente, uma professora conhecida minha procurou os pais de uma criança 

que estava aos seus cuidados. Ela considerava que o menino passava tempo demais 

na escola, envolvido num excesso de atividades extracurriculares. Sugeriu que lhe 

fosse avaliada a sobrecarga. O pai ficou furioso. “Ele precisa aprender a trabalhar 

dez horas por dia como eu”, retrucou. O menino tinha 4 anos. (HONORÉ, 2005, p. 

282). 

  

Assim, o tempo livre das crianças pode ser tanto do próprio trabalho como, o que 

ocorre na maior parte das vezes, o tempo livre das atividades às quais seus pais as submetem. 

Isso posto, é importante considerarmos ainda que é de interesse das grandes corporações que 

as crianças usem esse tempo para preencher com mais atividades de lazer, compras ou mesmo 

com os estímulos rápidos e informações em excesso presentes nos conteúdos midiáticos 

acessados por meio dos dispositivos móveis.  

De todo modo, o que nos chama a atenção é que, dentre as formas que os infantes 

utilizam seu tempo, a que se mostra mais vantajosa para a arrecadação de lucro das empresas 

é justamente o acesso aos dispositivos móveis. Isto porque: 1) a criança pode acessar seus 

tablets e smartphones onde quer que estejam, não importando se seu tempo será consumido 

enquanto está em seu quarto ou no banco de trás do carro; 2) a criança tem acesso constante a 

peças publicitárias; 3) os personagens presentes em vídeos e filmes assistidos nas telinhas 

poderão gerar o consumo de objetos licenciados; e 4) a criança pode fazer compras a partir de 

seus gadgets, adquirindo aplicativos pagos, benefícios em jogos e até mesmo brinquedos.  

                                                           
113 Para Alexandra Papini, por exemplo, a atividade dos youtubers mirins pode ser considerada uma forma de 

trabalho: Informação disponível em: <https://www.freetheessence.com.br/nova-economia/criativos/youtubers-

mirins/>. Acesso em 11 mai. 17. 
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Para que possam convencer pais e mães de que o tempo que a criança gasta 

acessando mídias eletrônicas será interessante para elas e para a “experiência” delas no 

mundo informatizado em que vivemos, empresas costumam vender a ideia de que tablets e 

smartphones podem ter funções educativas, que auxiliam na criatividade e desenvolvimento 

cognitivo dos infantes. Ou seja, funções que prometem que, enquanto acessam as telas, as 

crianças “aprendam brincando”114: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Página da loja virtual Kalunga. 

 

Sobre isto, destacamos que Walter Benjamin, no livro Reflexões sobre a criança, 

o brinquedo e a educação (2009), fala sobre como brinquedos extremamente elaborados são 

exatamente o contrário do que precisam as crianças:  

 

Trata-se do preconceito de que as crianças são seres tão distantes e incomensuráveis 

que é preciso ser especialmente inventivo na produção do entretenimento delas. É 

ocioso ficar meditando febrilmente na produção de objetos – material ilustrado, 

brinquedos ou livros – que seriam apropriados às crianças. Desde o Iluminismo é 

esta uma das mais rançosas especulações do pedagogo. Em sua unilateralidade, ele 

não vê que a Terra está repleta dos mais puros e infalsificáveis objetos da atenção 

infantil. (BENJAMIM, 2009, p. 57). 

  

O autor observa que as crianças são atraídas para brincadeiras com objetos que 

encontram a seu redor, como detritos que se originam de trabalhos como o da construção, 

                                                           
114 Informação disponível em: <http://www.kalunga.com.br/prod/tablet-multilaser-kid-pad-rosa-quad-core-

android-44-dual-camera-wi-fi-memoria-interna-de-8gb-tela-de-7/221942>. Acesso em 11 mai. 17. 

Figura 19 – Anúncio de tablet infantil na internet. 
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alfaiataria ou mesmo da jardinagem. É a partir desses detritos, que as crianças constroem sua 

relação como mundo: “Ela constrói o seu mundo com os motivos do conto maravilhoso de 

maneira tão soberana e descontraída como o faz com retalhos de tecidos e material de 

construção. (BENJAMIN, 2009, p. 58). Isso significa que é a partir do que vê ao seu redor, no 

ambiente em que se encontra, que a criança vai buscar elementos para o imaginar, 

independente se esse objeto é um cubo de plástico ou terra molhada. No entanto, a terra 

molhada, diferente do plástico, liga essa criança ao mundo que vive, seus elementos, texturas 

e aromas, permitindo uma riqueza de experiências ainda maior. (LINN, 2010).  

Hoje, quase um século após as ideias de Benjamin (2009) terem sido escritas, 

vemos brinquedos que possuem tantas funções que muitas vezes não sobra espaço para a 

imaginação da criança (LINN, 2010). Além disso, cada vez mais tablets e smartphones têm 

tanto exercido a função desses brinquedos, como ocupado o tempo que poderia ser do brincar, 

do se sujar, do interagir olho no olho, do tempo verdadeiramente livre: de excesso de 

atividades, de informações e do ritmo veloz. Essas telinhas brilhantes, repletas de estímulos 

visuais e sonoros, têm ocupado, enfim, o tempo da experiência na infância.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora toda esta dissertação tenha sido escrita em primeira pessoa do plural, as 

considerações finais serão feitas em primeira pessoa do singular. Isto porque, muito embora 

ela tenha sido feita de forma conjunta, na medida em que contei com o imenso apoio e 

colaboração de minha orientadora, meus familiares e amigos – sempre dispostos a me enviar 

textos, imagens e vídeos relacionados ao tema dessa dissertação – concluímos, juntos, que 

este é o lugar em que devo expressar como se deu minha própria experiência ao longo da 

realização desse trabalho.  

 Uma das maiores motivações que tive para a realização dessa pesquisa diz 

respeito à minha experiência enquanto ex-moradora de um condomínio fechado, sempre 

repleto de crianças. Tendo vivido uma parte da minha infância e toda a adolescência nesse 

condomínio, pude perceber as transformações que ocorreram nos últimos 20 anos em relação 

aos seus pequenos moradores. O espaço que dispunham as crianças, desde o final da década 

de 1990, nesse condomínio, sempre foi considerável: amplo e com terrenos diversos, 

formados por azulejos, pedras, grama ou terra. Havia, e ainda há, espaço suficiente para 

dezenas de crianças interagirem, brincando, correndo e reproduzindo um grande repertório de 

brincadeiras. A janela da sala do apartamento de minha mãe dá exatamente para esses 

espaços, devido à escolha estratégica de uma mãe que sempre se considerou “super 

protetora”. Assim, mesmo que hoje já não resida nesse lugar, sempre que tenho oportunidade, 

vou e aproveito para observar como têm interagido os pequenos. Se antes os espaços eram 

ocupados com crianças correndo e brincando, cada vez mais tenho visto crianças paradas, 

sentadas sozinhas ou em grupos, quase sempre com pouca ou nenhuma interação. A partir 

dessa observação, uma série de questionamentos começou a surgir, a tal ponto que decidi por 

desenvolver essa pesquisa. 

No decorrer de dois anos de mestrado, muitas foram as vezes em que minha 

orientadora, meus colegas e eu ficamos espantados com a semelhança do que foi pensado e 

dito em meados dos anos 1940 com a nossa realidade atual. As teorias frankfurtianas, seus 

conceitos e análises psicossociais acabaram por transformar meu modo de enxergar o mundo, 

já profundamente carregado de suspeita e crítica, desde minha formação em Filosofia. E 

estudar a relação entre os infantes e a tecnologia, a partir dessa perspectiva teórica me ajudou 

a compreender uma série de questões que até então pareciam não fazer sentido. 

Era difícil compreender, por exemplo, por que as telas pareciam tão interessantes 

aos olhos de uma criança; o que levava um pai ou uma mãe a oferecer telas a bebês; por que 
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havia tantas crianças trocando escorregadores por tablets e smartphones. Além disso, 

inquietava-me pensar sobre as possíveis consequências psicossociais decorrentes desse acesso 

exacerbado aos dispositivos móveis, desde a mais tenra infância. Por mais que suspeitasse de 

tais respostas, não havia como dissertar sobre elas sem que antes realizasse uma pesquisa 

detalhada e aprofundada. São questões aparentemente pequenas, mas que me deram subsídios 

para a revelar como se dão, por exemplo, as formas de dominação nas sociedades 

contemporâneas regidas primordialmente pelos interesses do mercado.   

Em minhas leituras, descobri que, desde as primeiras décadas do século XX, 

percebendo o potencial de lucro a partir do olhar dos infantes, as grandes corporações 

empenharam-se em encontrar a forma mais vantajosa de se comunicar diretamente com os 

pequenos: inicialmente, oferecendo-lhes produtos a partir do conteúdo midiático destinado a 

esse público, visto, a partir de então, como um rentável nicho de mercado. A partir disso, com 

resultados surpreendentes nas vendas das mercadorias anunciadas, as empresas buscaram ir 

além: desvelar modos de chamar cada vez mais atenção dos pequenos a partir de experiências 

realizadas em verdadeiros laboratórios comportamentais. (BARBARO; EARP, 2008).  

Saber disso me fez compreender o porquê de bebês manterem seus olhares fixos 

nas telas, muitas vezes gerando orgulho nas mães, que exclamam, eufóricas: “vem ver! Ele 

nem pisca! Parece que está entendendo tudo!”. Várias foram as vezes em que me deparei com 

esse tipo de comentário. Lembro que a primeira vez foi quando eu tinha 10 anos de idade e 

uma vizinha, orgulhosa de seu rebento, mostrava à minha mãe como seu bebê ficava 

quietinho diante da TV. Naquela época, obviamente, não compreendia o peso de uma fala 

como essa, embora tenha ficado tão marcada que rememorei mesmo após 17 anos. Hoje, 

continuo ouvindo frases semelhantes, mas de mães de bebês que tão cedo dispõem de telinhas 

que cabem na palma das mãos. No entanto, após compreender o porquê do fenômeno, cada 

vez que as ouço, sinto-me ainda mais impactada. 

De todo modo, uma das maiores suspeitas que tive desde o início desta pesquisa 

dizia respeito ao imenso empenho do mercado em manter as crianças conectadas desde a mais 

tenra infância, independe das consequências psicossociais decorrentes desse acesso precoce. 

Livros especializados em marketing infantil deixam claro o interesse comercial em oferecer 

telas aos pequenos, já que estes podem acessar conteúdos midiáticos carregados de mensagens 

publicitárias, além de aumentar o lucro das próprias empresas fabricantes e distribuidoras de 

dispositivos móveis. Assim, de forma extremamente recorrente, vemos personagens de filmes 

e histórias em quadrinhos (virtuais ou não) fazendo uso de seus tablets e smartphones. Em 

algumas situações, como do caso do filme Hotel Transilvânia 2, os aparelhos e suas marcas 
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ganham destaque em todo o enredo do filme, sempre de forma positiva e atrativa. 

No decorrer dessa pesquisa, inúmeras vezes me deparei com matérias e sites de 

especialistas, jornais e institutos apontando para o uso em excesso das telas na infância. A 

partir disso, e tendo constatado o interesse do mercado em impulsionar as vendas de 

eletrônicos para o público infante, busquei entender de que modo esse contato exacerbado 

com as tecnologias poderia afetar a experiência na infância.  

Partindo das perspectivas de autores como Bondía (2002) e Maria Rita Kehl 

(2009), compreendemos que experiência diferencia-se de mera vivência, pois diz respeito ao 

que nos passa, ao que nos transforma enquanto seres humanos. Segundo Bondía (2002), dois 

dos principais fatores que impedem a experiência são o excesso de informação e a escassez de 

tempo, próprias do nosso modo de vida na contemporaneidade. Se com o acesso ao rádio, ao 

cinema e à televisão os indivíduos já eram submetidos a verdadeiros bombardeios de 

informações e estímulos de toda sorte, essa situação se intensifica ainda mais com o advento 

das novas tecnologias miniaturizadas, que podem ser carregadas para onde quer que possam 

ir. Sendo assim, o tempo, também de importância fundamental à experiência, acaba por se 

esvair na medida em que é preenchido com o excesso de informação, cliques, vídeos, fotos, 

jogos e compras online, que no caso das crianças, somam-se às inúmeras atividades as quais 

são submetidas pelos adultos. 

Desse modo, na medida em que as crianças possuem acesso indiscriminado aos 

dispositivos móveis, sua experiência torna-se cada vez mais difícil de ser realizada. Não sobra 

espaço e tempo na vida do ser infante para que ele possa experimentar o tédio, imaginar, 

confabular, inventar, refletir sobre as situações que se impõem em seu cotidiano, sobre quem 

são eles próprios e aqueles com quem compartilham seus momentos. Não há espaço para o 

partilhar de olhares, mãos e brinquedos. Além disso, o contato com a terra, com os bichos, 

com as plantas e todas as sensações provocadas com essas experiências são substituídos por 

ambientes virtuais acessados de dentro de seus próprios quartos esterilizados, tantas vezes 

sozinhos. 

Aqui, talvez caiba um relato de uma experiência própria. Enquanto escrevia esta 

dissertação, vi minha avó pela última vez. Naquele momento, lembrei-me das férias que 

passei em sua casa no interior quando criança: primos, bichos, risadas e chocolate. Biscoito de 

champanhe era o preferido dela. Ela sentava na calçada todo fim de tarde só mesmo para ver o 

tempo passar, enquanto, aos poucos, os vizinhos iam chegando para conversar. Lembrei do 

cheiro de mato e de terra e de como eu e meus primos dávamos sentido a cada tijolo que 

encontrávamos na rua. De todo modo, na última vez em que vi minha vó, algo aconteceu que 
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me inquietou profundamente: enquanto eu conversava com ela, mesmo que ela já não 

conseguisse lembrar muito bem quem eu era devido ao Alzheimer, olhei para meu primo mais 

novo e percebi que, desde que havíamos chegado lá, ele quase não falou e ficou o tempo todo 

mexendo no celular. Qualquer coisa naquele aparelho parecia ser mais importante do que 

estar ao lado da mulher que, de alguma forma, era também responsável por ele estar ali. 

Compartilhávamos o mesmo lugar, no mesmo horário, com as mesmas pessoas e, no entanto, 

ele estava, ao mesmo tempo, conectado a outro mundo. O que sobraria daquele momento em 

sua vida? Foi o que me perguntei e continuo me perguntando sempre que vejo – e tenho visto 

cada vez mais – uma criança substituindo suas experiências com humanos pelo consumo de 

telas. 

Enfim, por questões relacionadas, sobretudo ao tempo, muitos pontos não 

puderam ser apresentados e discutidos neste trabalho, o que significa que, para além de 

minhas experiências, como ser humano e como pesquisadora, termino essa dissertação com a 

certeza de que muito ainda deve ser refletido, pesquisado e discutido acerca do uso das 

tecnologias da informação na infância, na medida em que o contato exacerbado, 

principalmente com as telas, interfere imensamente no modo de ser e estar no mundo das 

crianças contemporâneas.  Entretanto, termino essa dissertação também com a certeza de ter 

realizado uma contribuição para o processo de desnaturalização de um certo modo de 

compreender a relação entre a infância e a mídia contemporânea, imersa em um playground 

virtual, como se fosse a única maneira possível de se viver a realidade. Os determinantes 

psicossociais, culturais e econômicos aqui apresentados creio terem cumprido essa função de 

desnaturalização, historicizando e despetrificando a realidade em prol de outras possibilidades 

de viver a infância. 

 

 



131 

 

REFERÊNCIAS 

 

ADORNO, T. W. A indústria cultural. In: COHN, G. (org.). Comunicação e indústria 

cultural. 5. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1978. p. 287-295. 

 

ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M. Dialética do Esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1985.  

 

AGITO SP. Ri Happy e Long Jump promovem Primeiro Encontro de Youtubers Mirins, JAN. 

2015. Disponível em: < https://agitosp.com/2015/01/22/ri-happy-e-long-jump-promovem-

primeiro-encontro-de-youtubers-mirins/Acesso em: 1 maio 2017.  

 

ARIÈS, P. História social da criança e da família. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

 

ARONSON, E.; WILSON, T. D.; AKERT, R. M. Psicologia social. 8.ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2015. 

 

BARBARO, A; EARP, J.  Consuming kids: the commercialization of childhood. Vídeo 

(66min). EUA, 2008. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=mLuRH7nmhy4>. 

Acesso em: 29 fev. 2016. 

 

BASILIO, P. Filho de empresária e investidor-anjo, Davi Braga cresceu no mundo dos 

negócios e abriu a própria empresa, a List-It. Brasil Econômico, maio, 2014. Disponível em: 

< http://economia.ig.com.br/financas/seunegocio/2014-05-05/menino-de-13-anos-cria-startup-

de-venda-de-material-escolar.html>. Acesso em: 29 fev. 2016.  

 

BAUDRILLARD, J. A sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Elfos, 1995. 

 

BENJAMIN, W. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. São Paulo: Duas 

Cidades, Editora 34, 2009. 

 

BENJAMIN, W. A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. Porto Alegre: 

Zouk, 2012. 

 

BIRMAN, J. Muitas felicidades?! O imperativo de ser feliz na contemporaneidade. In: 

FREIRE FILHO, J. (Org.). Ser feliz hoje: reflexões sobre o imperativo da felicidade. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2010.  

 

BONDÍA, J. L. Notas sobre a experiência e o saber da experiência. Revista Brasileira de 

Educação, São Paulo, n. 19, p. 20-28, jan./fev./mar./abr.2002. 

 

BRYANT, J. A. Como se desenvolveu a indústria da mídia infantil? In: MAZZARELLA, S. 

Os jovens e a mídia: 20 questões. São Paulo: Artmed, 2009.  

 

BURROUGHS, E. R. Tarzan. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. 

 

CARROL, L. Aventuras de Alice no país das maravilhas. Rio de janeiro: Zahar, 2009. 

 

COLLODI, C. As aventuras de Pinóquio: história de um boneco. São Paulo: Cosac Naify, 

2012. 



132 

 

CORSARO, W. Sociologia da infância. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

 

CRARY, J. 24/7: Capitalismo tardio e os fins do sono. São Paulo: Cosac Naify, 2014. 

 

DELL’AQUILA, S. D. Para as crianças globais, telas fazem tão parte da infância como os 

playgrounds. Viacom, 2016. Disponível em: <https://insights.viacom.com/pt-br/post/para-as-

criancas-globais-telas-fazem-tao-parte-da-infancia-como-os-playgrounds/>. Acesso em: 1 

maio 2017.  

 

DICIONARIO OXFORD. Disponível em <http://www.oxforddictionaries.com/definition/ 

english/selfie>. Acesso em: 03 jun. 2016. 

 

DUARTE, R. Varia Aesthetica: ensaios sobre arte e sociedade. Belo Horizonte: Relicário, 

2014.  

 

E. NETO, J. Dialética do virtual. Portal ciência e vida, n. 44, 2010. Disponível em: 

<http://filosofiacienciaevida.uol.com.br/ESFI/Edicoes/44/artigo163672-1.asp>. Acesso em: 

15 nov. 2015. 

 

ELIAS, N. Mozart: sociologia de um gênio. Rio de Janeiro: Zahar, 1995. 

 

GALEANO, E. A caminho de uma sociedade da incomunicação? In: MORAES, D. (org.) 

Sociedade Midiatizada. Rio de Janeiro: Mauad, 2006.  

 

GANEM, A. Karl Popper versus Theodor Adorno: lições de um confronto histórico. Revista 

de Economia Política, São Paulo, v. 32, n.1, jan./mar., 2012. 

 

GOMES, M; BARBOSA, E. A técnica de grupos focais para obtenção de dados 

qualitativos. Instituto de Pesquisas e Inovações Educacionais: Fevereiro, 1999. Disponível 

em: <http://www.tecnologiadeprojetos.com.br/banco_objetos/%7B9FEA090E-98E9-49D2-

A638-6D3922787D19%7D_Tecnica%20de%20Grupos%20Focais%20pdf.pdf>. Acesso em 

21 maio 2016. 

 

GONÇALVES, M. C. Resenha. In: PUCCI, Bruno; FRANCO, Renato; GOMES, Luiz 

Roberto (Orgs.). Teoria Crítica na era digital: desafios. São Paulo: Nankin, 2014. 

Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas-

unimep/index.php/impulso/article/viewArticle/2720> Acesso em 05 jun. 2017. 

 

HILDEBRAND, D.; CAMPOMAR, M. C.; VELOSO, A. R. Marketing e o mercado 

infantil. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 

 

HOBSBAWM, E. J. A era das revoluções, 1789-1848. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2010.  

 

_______. Era dos extremos: o breve século XX, 1914-1991. 2. ed. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1995. 

 

HONORÉ, Devagar. Rio de Janeiro: Record, 2005.  

 



133 

 

HOTEL TRANSYLVANIA 2. Direção: Genndy Tartakovsky. Produção: Michelle Murdocca. 

Intérpretes:  Adam Sandler, Selena Gomez, Andy Samberg, Mel Brooks e outros. Roteiro: 

Robert Smigel. Música: Mark Mothersbaugh: Sony Pictures, 2015. 1 DVD (89 min), color. 

 

KEHL, M. R. Imaginário e pensamento. In: Sujeito, o lado oculto do receptor. São Paulo: 

Brasiliense, 1995. 

 

_______. O tempo e o cão: a atualidade das depressões. São Paulo: Boitmepo, 2009. 

 

KIPLING, R. O livro da selva. São Paulo: Ática, 2012. 

 

LAPOUJADE, D. Desprogramar o futuro. In: NOVAES, A. (Org.) Mutações: o futuro não é 

mais o que era. São Paulo: Edições Sesc SP, 2013.  

 

LEWIS, C. S. As crônicas de Nárnia. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009.  

 

LINN, S. Crianças do consumo: a infância roubada. v. 1. São Paulo: Instituto Alana, 2006. 

 

_______. Em defesa do faz de conta. Rio de Janeiro: Bestseller, 2010. 

 

LIPOVETSKY, G.; SERROY, J. A cultura-mundo: resposta a uma sociedade desorientada. 

São Paulo: Companhia das letras, 2011.  

 

LUCENA, R. Tablet ajuda a ensinar crianças, diz diretora; outros educadores rejeitam a 

novidade. Folha de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: <http://www1.folha.uol. 

com.br/tec/2013/06/1287612-tablet-ajuda-a-ensinar-criancas-diz-diretora-outros-educadores-

rejeitam-a-novidade.shtml>. Acesso em: 5 maio 2017. 

 

MAAR, W. L. Prefácio. In: DURÃO F. A.; VAZ, A. F.; ZUIN, A. (orgs.) A indústria 

cultural hoje. São Paulo: Boitempo, 2008. 

 

MAGALHÃES, J. Sobre o que nos une. In: FONTENELLE, L. (org.) Criança e consumo: 

10 anos de transformação. São Paulo: Instituto Alana, 2016.  

 

MAIA, L. O fenômeno dos youtubers mirins. Youpix, 2015. Disponível em: <https://youpix 

.com.br/o-fen%C3%B4meno-dos-youtubers-mirins-d00e4d40b76d#.sj0n95z35>. Acesso em: 

21 mar. 2016. 

 

MARCUSE, Herbert. A ideologia da sociedade industrial: O homem unidimensional. 6. ed. 

Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 

 

MARX, K. O capital: crítica da economia política. São Paulo: Nova Cultural, 1996. 

 

MEZAN, R. Interfaces da psicanálise. São Paulo: Companhia das letras, 2002. 

 

NISTI, M.; RENNER, E. Criança, a alma do negócio. São Paulo: Maria Farinha Produções, 

2007. 90 min. Disponível em: < http://youtube.com/watch?v=ur9lIf4RaZ4>. Acesso em: 16 

jun. 2016. 

 



134 

 

NOVAES, A. Entre dois mundos. In: NOVAES, A. (Org.) A condição humana: as aventuras 

do homem em tempos de mutações. São Paulo: Sesc/Agir, 2009. 

 

ORWELL, G. 1984. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 

 

OLHAR DIGITAL. Versão educativa de 'Minecraft' ensina programação a crianças,  

nov. 2015. Disponível em: < https://olhardigital.uol.com.br/games-e-consoles/noticia/versao-

educativa-de-minecraft-ensina-programacao-a-criancas/53243>. Acesso em: 16 jun. 2016. 

 

OUTRAS PALAVRAS. Neoliberalismo, assexualidade e desejo de morte. São Paulo, jan. 

2017. Disponível em: <http://outraspalavras.net/posts/neoliberalismo-assexualidade-e-desejo-

de-morte/>. Acesso em: 4 maio 17.  

 

PEREIRA, R. M. R. et al. Ladrões de sonhos e sabonetes: sobre os modos de subjetivação da 

infância na cultura do consumo. In: SOUZA, S. J. (Org.) Subjetividade em questão: a 

infância como crítica da cultura. Rio de Janeiro: 7Letras, 2000. 

 

PEREIRA, L. F. Para não reduzir crianças a consumidores. São Paulo, Outras Palavras, 

2016. Disponível em: <http://outraspalavras.net/destaques/para-nao-reduzir-criancas-a-

consumidores>. Acesso em 20 mar. 2016. 

 

_______. A onipresente publicidade infantil na internet, São Paulo, Outras Palavras, 2015. 

Disponível em: <http://outraspalavras.net/brasil/a-onipresente-publicidade-infantil-na-

internet/>. Acesso em: 23 abr. 2017. 

 

PINTO, A. V. O conceito de tecnologia. v. 1 Rio de Janeiro: Contraponto, 2005.  

 

PORTELA, A. Carta aberta aos publicitários e anunciantes. Movimento Infância Livre de 

Consumismo, 2016. Disponível em: <http://milc.net.br/2016/03/carta-aberta-aos-publicitarios 

-e-anunciantes/#.V2GrdvkrK00>. Acesso em: 15 jun. 2016. 

POSTMAN, N. O desaparecimento da infância. Rio de Janeiro: Graphia, 2012. 

 

POUSEN, F. Blood in the Mobile. Vídeo (82min). Congo, 2010. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=HJjRN1brYfs>. Acesso em: 24 mai. 2016. 

 

QUINO. Toda Mafalda 2. ed São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

 

RAMOS, C. A dominação do corpo no mundo administrado. São Paulo: Escuta, 2004. 

 

ROUANET, S. P. Teoria crítica e psicanálise. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989.   

 

SALTEN, F. Bambi: uma história de vida na floresta. São Paulo: Cosac Naify, 2015. 

 

SÁ-SILVA, J. R.; ALMEIDA, C. D.; GUINDANI, J. F. Pesquisa documental: pistas teóricas 

e metodológicas. Revista Brasileira de História & Ciências Sociais, São Paulo, n. 1, jul. de 

2009.*Disponível*em:*<http://redenep.unisc.br/portal/upload/com_arquivo/pesquisa_docume

ntal_pistas_teoricas_e_metodologicas.pdf>*Acesso*em: 16 nov. 2015. 

 

SCHOR, J. B. Nascidos para comprar: uma leitura essencial para orientarmos nossas 

crianças na era do consumismo. São Paulo: Gente, 2009. 



135 

 

 

SEVERIANO, M. F. V. A sociedade unidimensional e a produção da subjetividade humana. 

Revista de Psicologia, Fortaleza, v. 9, n. 1/2, v. 10, n. 1/2, p. 103-119, jan./dez. 1991/92. 

 

_______. "Lógica do mercado" e "lógica do desejo": reflexões críticas sobre a sociedade de 

consumo contemporânea a partir da Escola de Frankfurt. In: SOARES, J. C. (Org). Escola de 

Frankfurt: inquietudes da razão e da emoção. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010. 

 

_______. Narcisismo e Publicidade: uma análise psicossocial dos ideais de consumo na 

contemporaneidade. São Paulo: Annablume, 2007. 

 

_______. A juventude em tempos acelerados: reflexões sobre o consumo, indústria cultura e 

tecnologias informacionais. Política & Trabalho (Online), v. 1, p. 271-286, 2013.  

 

SEVERIANO, M. F. V.; ESTRAMIANA, J. L. A. Consumo, narcisismo e identidades 

contemporâneas: uma análise psicossocial. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2006. 

 

SEVERIANO, M. F.; BENEVIDES, P. S. “Tempo livre” consumado: indústria cultural, 

consumo e novas tecnologias no contexto do novo espírito do capitalismo. In: (org.) EWALD, 

A. P.; SOARES, J. C.; SEVERIANO, M. F.; AQUINO, C. A. Tempo e subjetividades: 

perspectivos plurais. Rio de Janeiro: 7Letras: Pequeno Gesto, 2013.  

 

SHELLEY, M. Frankenstein, ou o Prometeu moderno. São Paulo: Hedra, 2013. 

 

SIBILIA, P. O homem pós-orgânico: corpo, subjetividades e tecnologias digitais. Rio de 

Janeiro: Relume Dumará, 2002. 

 

SILVA, A. M. D.; VASCONCELOS, L. R. A criança e o marketing: informações 

fundamentais para proteger as crianças dos apelos do marketing infantil. São Paulo: Summus 

Editorial, 2012. 

 

SOARES, J. C.; EWALD, A. P. Escola de Frankfurt: “o elogio da sombra”.  Estudos e 

pesquisas em psicologia, São Paulo, v.11, n. 1, p. 9-22, 2011. 

 

SODRÉ, M. Eticidade, campo comunicacional e midiatização. In: MORAES, D. (org.) 

Sociedade Midiatizada. Rio de Janeiro: Mauad, 2006.  

 

SOUSA, M. Mônica: uma selfie de aniversário. São Paulo: Maurício de Sousa, n. 99, mar. 

2015. 

 

SOUZA, S. J. Ressignificando a psicologia do desenvolvimento: uma contribuição crítica à 

pesquisa da infância. In: KRAMER, S.; LEITE, M. I. (orgs.) Infância: fios e desafios da 

pesquisa. Campinas: Papirus, 1996. 

 

_______. Por uma crítica dos modos de subjetivação na cultura do consumo: crianças e 

adultos em ação. In: FONTENELLE, L. (org.) Criança e consumo: 10 anos de 

transformação. São Paulo: Instituto Alana, 2016.  

 

STOKER, B. Drácula. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011.  

 



136 

 

UNIVERSIA BRASIL. Google lança plataforma para ensinar programação a crianças: 

Project Blocks introduz conceitos básicos de programação e auxilia os pequenos a resolverem 

problemas, jun. 2016. Disponível em: < http://noticias.universia.com.br/educacao/noticia/ 

2016/06/30/1141405/google-lanca-plataforma-ensinar-programacao-criancas.html>. Acesso 

em: 24 mai. 2016. 

 

VAZ, A. F. Infância, escolarização, semiformação: reflexões sobre a memória e as 

"expectativas pedagógicas" a partir de Theodor W. Adorno. In: PUCCI, B.; DE ALMEIDA, 

J.; LASTÓRIA, L. A. C. N. (orgs). Experiência formativa & emancipação. São Paulo: 

Nankin, 2009. 

 

ZANETTE, M. C. Influência digital: o papel dos novos influentes no consumo. Curitiba: 

Appris, 2015. 

 

ZOOTOPIA. Direção: Byron Howard, Rich Moore. Produção: Clark Spencer. Intérpretes: 

Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Shakira, Idris Elba, J.K. Simmons e outros. Roteiro: Jared 

Bush, Phil Jonhston. Música: Michael Giacchino: Walt Disney Studios Motion Pictures, 

2016. 1 DVD (108 min), color. 

 

ZUIN, A. Morte em vídeo: Necrocam e a indústria cultural hoje. In: DURÃO F. A.; VAZ, A. 

F.; ZUIN, A. (orgs.) A indústria cultural hoje. São Paulo: Boitempo, 2008. 

 

WATTERSON, Bill. Calvin e Haroldo: O livro do décimo aniversário. São Paulo: Conrad 

Editora do Brasil, 2013. 

 

WEINMANN, A. O. Infância: um dos nomes da não razão. Brasília: Editora Universidade de 

Brasília, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 



138 

 

ANEXO 1: ILUSTRAÇÃO EM QUE BILL WATTERSON REPRESENTA SEU 

PENSAMENTO ACERCA DO LICENCIAMENTO DE PERSONONAGENS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em <http://www.platypuscomix.net/otherpeople/syndicate4.jpg> Acesso em: 28 fev. 17. 
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ANEXO 2:  OFERTA NA PLAYSTORE, DE APLICATIVOS DOS FILMES ANGRY 

BIRDS E HOTEL TRANSILVÂNIA 2 PARA PERSONALIZAÇÃO DE TABLET E 

SMARTPHONE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.themes.angrybirdmovie>. 

Acesso em 28 fev. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.themes.hoteltransylvania2>. 

Acesso em 28 fev. 17. 
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ANEXO 3: CARTÃO PRÉ-PAGO ANGRY BIRDS MOVIE PELA BANDEIRA 

MASTERCARD E “VANTAGENS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: <https://www.acessocard.com.br/AngryBirds >. Acesso em: 15 fev. 17 
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ANEXO 4: OFERTA DE COMPRA DE BONUS NO JOGO ANGRY BIRDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens retiradas do jogo Angry Birds. Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com. 

rovio.angrybirds.> Acesso em: 28 fev. 17. 
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ANEXO 5: OFERTA DE PRODUTOS RELACIONADOS AO JOGO HOTEL 

TRANSULVANIA 2 

 

 

Imagem retirada do jogo Hotel Transylvania 2. Disponível em:  <https://play.google.com/store/apps/ 

details?id=com.reliancegames.hoteltran2>. Acesso em: 28 fev. 17. 
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ANEXO 6: APRECIAÇÃO DA OBRA MONA LISA ATRAVÉS DAS LENTES DE 

SMARTPHONES E DESCARACTERIZAÇÃO DA OBRA. 

Disponível em: <http://professortexto.blogspot.com.br/2015/08/o-essencial-esta-invisivel-aos-olhos.html>. 

Acesso em 8 mar. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: < http://s3.amazonaws.com/img.iluria.com/product/175D60/79576F/450xN.jpg>. Acesso em 8 

mar. 17. 
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ANEXO 7: PERSONAGENS INFANTIS ASSOCIADOS A ELETRÔNICOS 
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As imagens acima correspondem a fotos tiradas entre os anos de 2015 e 2016 de vitrines localizadas em 

shoppings centers de Fortaleza-Ce com o intuito de mostrar o modo como os estabelecimentos se utilizam de 

determinados elementos para chamar atenção do público infante para a venda de eletrônicos. Alguns dos 

produtos oferecidos são feitos exclusivamente para crianças, haja vista a presença de personagens nos próprios 

objetos. Outros eletrônicos, no entanto, não possuem apelo infantil, cabendo à loja a inserção de personagens 

próximos aos aparelhos. 
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ANEXO 8: PERSONAGENS INFANTIS PORTANTO DISPOSITIVOS MÓVEIS 
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História completa disponível em:< http://turmadamonica.uol.com.br/cuidandodomundo/>.Acesso em: 19 abr. 17. 
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   Revista impressa. Panini 99. Março de 2015. 

 



150 
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ANEXO 9: PRODUTOS ELETRONICOS DIRECIONADOS AO PÚBLICO INFANTIL – 

SUBSTITUIÇÃO À EXPERIMENTAÇÃO DO MUNDO 

 

 

 

 

 

 
Disponível em: <https://www.walmart.com.br/suporte-veicular-universal-encosto-banco-ipad-tablet-carro-

veicular-bolso-bebe-porta-mamadeira-latinha/3702772/pr>. Acesso em: 2 mai. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Disponível em: <https://pt.aliexpress.com/item/Baby-Stroller-Frame-Baby-Cart-IPad-Tablet-Computer-Baby-

Stroller-Accessories-baby-listen-to-songs-and/32801756244.html?spm=2114.42010208.4.1.YdDoBg>. Acesso 

em: 2 mai. 17. 
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Disponível em: <http://www.mercadodobebe.com/cadeirinha-apptivity-fisher-price-p-6033.html>. 

Acesso em: 2 mai. 17. 
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ANEXO 10: “LAUGH & LEARN BABY ICAN PLAY CASE” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Perfeito para o bebê! Proteja seu iPhone ou iPod touch! Veja a parte de trás". Foto retirada da prateleira de uma 

loja localizada em Fortaleza-Ce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: < http://babydicas.com.br/iphone-tambem-para-bebes/ >. Acesso em 2 mai. 17. 
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ANEXO 11: ASSOCIAÇÃO ENTRE FASTFOODS E DISPOSITIVOS MÓVEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em: <http://www.bauducco.com.br/bauducco3d>. Acesso em: 9 mai 2017. 
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Imagem cedida por uma mãe que compartilhou a foto nas redes sociais. A foto mostra a embalagem do Mc 

Lanche Feliz com uma chamada publicitária ao uso de um dos aplicativos da rede de fastfood, McPlay.  
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Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcdo.brazil.mcplay&hl=pt_BR>. Acesso 

em 9 mai. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lemon.mcdonalds>. Acesso em: 9 mai. 17. 


