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[...] o discurso de que eu falo não preexiste à 

nudez enunciada no momento em que digo “eu falo”; e 

desaparece no próprio instante em que me calo. Toda 

possibilidade de 

linguagem é aqui dessecada pela transitividade em que ela se 

realiza. O deserto a circunda. Em que extrema a delicadeza, em 

que agudeza singular e sutil se recolheria uma linguagem que 

quisesse se refazer na forma despojada do ―eu falo‖? A menos 

justamente que o vazio em que se manifesta a debilidade sem 

conteúdo do ―eu falo‖ seja uma abertura absoluta por onde a 

linguagem pode se expandir infinitamente, enquanto o sujeito - 

o “eu” que fala - se despedaça, se dispersa e se espalha até 

desaparecer nesse espaço nu. Se, de fato, a linguagem só tem seu 

lugar na soberania solitária do ―eu falo‖, por direito nada pode 

limitá-la - nem aquele a quem ela se dirige, nem a verdade do que ela 

diz, nem os valores ou os sistemas representativos que 

ela utiliza; em suma, não é mais discurso e comunicação de um 

sentido, mas exposição da linguagem em seu ser bruto, pura 

exterioridade manifesta; e o sujeito que fala não é mais a tal 

ponto o responsável pelo discurso (aquele que o mantém, que 

através dele afirma e julga, nele se representa às vezes sob uma 

forma gramatical preparada para esse efeito), quanto à 

inexistência, em cujo vazio prossegue sem trégua a expansão 

infinita (FOUCAULT, 2009, p. 220) [grifos meus]. 

 



 
 

RESUMO 

A presente Dissertação de Mestrado em Educação intitulada ―Olha o meu post! Juventudes 

em tempos líquidos: um estudo sobre consumo e artefatos culturais das mídias digitais‖, 

desenvolvida na linha de pesquisa Linguagens, Culturas e Utopias do PPGEDU da FURG 

discute a produção das juventudes atravessadas pelos artefatos culturais das mídias digitais. A 

pesquisa inaugura o conceito de lugares convencionados de comunicação em rede enquanto 

instituição imaterial de sequestro que atua na produção do sujeito a partir das redes 

informatizadas, fazendo com que este acione determinadas Tecnologias do Eu no constante 

atravessamento dos fluxos de consumo presentes na liquidez contemporânea. A investigação 

buscou responder, ainda que provisoriamente, o seguinte problema de pesquisa: Estando 

imersos/as em uma cultura do consumo, de que modo um grupo de jovens pesquisados/as são 

educados/as pelos artefatos culturais das mídias digitais na modernidade líquida? Inscrita 

nos referenciais teórico-metodológicos do campo dos Estudos Culturais em Educação e 

operando com a netnografia de inspiração Pós-Crítica, foram selecionados quatro artefatos 

que funcionaram como disparadores de discussão em um grupo com dezenove jovens, com 

idades entre quatorze e trinta e seis anos, organizado no aplicativo móvel WhatsApp. Foi 

desenvolvida também uma análise sobre duas campanhas publicitárias de marcas de 

refrigerantes que dialogam amplamente com a centralidade das questões que permeiam essa 

pesquisa. O estudo coloca em tensionamento os territórios e entrelugares no qual acontecem 

as conexões entre os/as jovens. As proposições que permeiam as análises suscitam que as 

pedagogias culturais em operação através do consumo digital, da comunicação, da 

visibilidade e do embelezamento estão imbricadas nas relações do/a jovem consigo e para 

com a sociedade. Marcadores geracionais parecem esmaecidos frente à vivência das 

juventudes enquanto imperativo construído pela liquidez do tempo contemporâneo. Nesse 

sentido, o estudo dialoga com a possibilidade de que as juventudes parecem construir suas 

identidades no transito de universos culturais efêmeros, os quais educam e produzem sentidos 

na interlocução com as mídias digitais.   

 

Palavras-chave: juventudes, mídias digitais, estudos culturais, consumo, identidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present Master's dissertation in Education entitled ―Look my post! Youths in liquid times: 

a study on the consumption and cultural artifacts from digital media‖, developed in the 

research line of Languages, Cultures and Utopias of the Graduate Program in Education of 

Universidade Federal do Rio Grande, discusses the production of youths traversed by the 

cultural artifacts from digital media. This research inaugurates the concept of agreed places of 

network communication as an immaterial sequestration institution that acts in the production 

of the subject from the computer networks, causing it to trigger certain Technologies of the 

Self in the constant crossing of consumption flows present in contemporary liquidity. The 

research sought to answer, albeit provisionally, to the following research question: Immersed 

in a consumer culture, how is a group of young people being educated by the cultural 

artifacts from digital media in the liquid modernity? Attached to the theoretical and 

methodological referentials of the field of Cultural Studies in Education and operating with 

the netnography of Post-Critical inspiration, we selected four artifacts that functioned as 

discussion triggers in a group with nineteen youngsters aged between fourteen and thirty-six 

years, organized in the WhatsApp mobile application. An analysis was also developed on two 

advertising campaigns for brands of soft drinks that broadly dialogue with the centrality of the 

issues that permeate this research. The study puts in tension the territories and in-betweens in 

which the connections among young people take place. The propositions that permeate the 

analysis suggest that cultural pedagogies in operation through digital consumption, 

communication, visibility and beautification are embedded in the young person's relationships 

with itself and with society. Generational markers seem dimmed in the face of youthfulness as 

an imperative built by the liquidity of contemporary time. In this sense, the study dialogues 

with the possibility that the youths seem to build their identities in the transit of ephemeral 

cultural universes, which educate and produce meanings in the interlocution with the digital 

media. 

Keywords: youths, digital media, cultural studies, comsuption, identities. 
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Como qualquer escultor sabe, a maleabilidade não é uma 

característica da substância a ser reformada, mas a relação entre 

a resistência da substância e a acuidade das ferramentas usadas 

para esculpi-la. Ao esculpir, o sucesso dos esforços depende tanto 

da capacidade das ferramentas escolhidas para executar a tarefa 

como da submissão do material – é fundamental, portanto um 

conhecimento firme deste último que permita a escolha correta 

das primeiras (BAUMAN, 2002, p.11).  
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NA TELA LÍQUIDA ME VI COM ASAS E VOEI 

 

Penso que uma dissertação é, dentre outras possibilidades, um desejo de saber 

materializado, uma ou várias interrogações que tomam forma no processo complexo e 

multifacetado que compõe o próprio pesquisar. A história do presente é caracterizada por um 

mover constante e veloz, com incontáveis nuances em cada campo do saber. É nesse interim 

de sons, imagens, cores e luzes que percebo, enquanto pesquisadora, que a questão sobre a 

qual escolhi me lançar, na verdade, me intrigava desde outros tempos e espaços, quando 

talvez, sequer, tivessem claras as implicações trazidas pelo experienciar do toque digital.  

A presente pesquisa, Olha o meu post! Juventudes em tempos líquidos: um estudo 

sobre consumo e artefatos culturais das mídias digitais, emerge das minhas experiências 

enquanto estudante universitária, professora e pesquisadora. Este estudo tem como objetivo 

compreender como o consumo, por meio de diversos artefatos culturais, educa e produz as 

juventudes em tempos líquidos.  

Tempos nos quais percebo, assim como um dia, há dez ou doze anos atrás, 

experimentei um sentimento de euforia pelas possibilidades que o computador e a internet me 

permitiam. Era como se fosse possível emitir extensões de mim mesma e as palavras mais 

próximas que encontro para definir este momento são as que abrem essa sessão, pois na tela 

líquida, me vi com asas e voei. E não era um voo solitário, pois o ciberespaço em que me 

movia era compartilhado por outros e outras. Um lugar produtivo, profícuo, instigante, no 

qual o que menos importava era a minha idade e sim o que eu comunicava, partilhava, 

postava. Cada post era e é, também hoje, um voo, cuja rota e pouso é imprevisível e talvez 

também por isso, tão atraente.  

A imagem
1
 que compõe a contracapa dessa dissertação foi construída com o propósito 

de dar visibilidade aos/as jovens que fizeram parte da pesquisa, possui inspiração em algumas 

características dos/as participantes. As discussões possibilitadas a partir do grupo Fala 

Gurizada, situado no aplicativo móvel WhatsApp, expressam a marca da comunicação através 

das mídias digitais, as quais parecem romper fronteiras materiais por estabelecerem fluxos de 

interação ancorados na imaterialidade da rede. Seguirei assim, como Marlem Martino (2004, 

p.66), ―acreditando na imagem não apenas como um suporte conferido ao âmbito visual, mas 

sim, como algo que se transporta para uma compreensão maior‖.  

                                                           
1
 Ilustração criada pelo artista Luciano Lima. 

2
 Disciplina do Instituto de Educação, ofertada aos cursos de Pedagogia e Artes Visuais, cursada em 2012, no 
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Inicio esta dissertação com o capítulo Conectando as rotas de voo, no qual justifico o 

interesse pela temática escolhida e o modo como o problema de pesquisa foi construído 

gradativamente a partir das interpelações vivenciadas na graduação, nas disciplinas cursadas 

no mestrado e, especialmente, nos encontros de orientação ocorridos neste período.  

No segundo capítulo, Delineando fronteiras – os Estudos Culturais, encaminho 

reflexões a respeito do aporte teórico que sustenta a pesquisa, no caso, os Estudos Culturais 

em sua vertente pós-estruturalista. São abordados os entendimentos acerca do exercício das 

pedagogias culturais (STEINBERG e KINCHELOE, 2001; GIROUX, 1995; CAMOZZATO, 

2013, 2015) e também, de acordo com Zygmunt Bauman, o significado de tempos líquidos. 

No terceiro capítulo, Distâncias percorridas, sinalizo as ferramentas teórico-

metodológicas selecionadas para a realização da pesquisa, com ênfase na netnografia de 

inspiração pós-crítica (SALES, 2013). A produção dos materiais empíricos analisados 

aconteceu por meio do trabalho com um grupo constituído por jovens, com os quais foram 

utilizados diferentes disparadores de discussão para instigá-los a participar, de modo que 

estes/as se expressassem a respeito das questões e dos temas abordados. E também por meio 

de uma investigação atenta no ciberespaço no que se refere a duas campanhas publicitárias de 

marcas de refrigerante, compreendidas enquanto artefatos culturais produtores da juventude 

em seus modos de ser, agir e relacionar-se na contemporaneidade. 

No quarto capítulo intitulado Territórios Avistados trago em seu arcabouço 

contribuições, conceitos e problematizações acerca das juventudes enquanto construções 

históricas e sociais, abarcando também a inscrição do consumo na constituição das 

identidades dos/as jovens. Na sequência, trago a apresentação e análise do conceito de lugares 

convencionados de comunicação em rede e do modo como estes artefatos da cultura 

interagem com comportamentos, representações, padrões e relacionamentos vivenciados pelas 

juventudes na modernidade líquida.  

O quinto capítulo denominado Vislumbres do Aterrizar constitui-se da análise dos 

materiais empíricos da pesquisa, ancorada nos pressupostos de Marlucy Paraíso e Dagmar 

Meyer (2013, p. 44), de modo aberto, expandido, que quer povoar, disseminar e produzir 

novos sentidos. Lugar no qual ―o que importa, em síntese é movimentar-se sempre para a 

dissolução das formas‖. Nesse mover emergiram cinco categorias de análises, as quatro 

primeiras versam sobre a construção das identidades juvenis a partir da lógica de games em 

aplicativos móveis; o embelezamento e a busca hedonista por uma imagem de si perfeita; os 

fluxos de relações estabelecidos a partir das redes sociais e processos pedagógicos em torno 

do aplicativo móvel WhatsApp. A quinta unidade de análise problematiza aspectos de duas 
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campanhas publicitárias de refrigerantes, as quais se organizam em torno do consumo cultural 

juvenil e dos seus modos de ser e viver na sociedade líquido-moderna.      

No sexto e último capítulo, Proposições caleidoscópicas de um Touch sem fim discuto 

acerca das principais problemáticas levantadas nessa dissertação. Proponho algumas 

possibilidades para o investimento em novas e fecundas pesquisas. Por fim, aproveito para 

evidenciar a produtividade dos achados dessa investigação para o campo da Educação.  
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1 CONECTANDO AS ROTAS DE VOO 

 

Visto da perspectiva de um pássaro, o mundo de hoje parece um arquipélago 

de diásporas. Por sua natureza, as diásporas colocam um grande ponto de 

interrogação sobre os pressupostos, até aqui não questionados, referentes à 

inevitável correlação de identidade e cidadania ou hábitat, de espírito e lugar, 

de um sentido de pertencimento e de território (BAUMAN, 2014a, p. 228). 

 

Procurando estabelecer um diálogo entre os primeiros caminhos investigativos dessa 

pesquisa e meu percurso como professora e pesquisadora, é difícil iniciar sem Zygmunt 

Bauman. É preciso dizer que como descendente de poloneses, fui interpelada ao saber da etnia 

do sociólogo polonês na disciplina de Mídias e Educação
2
. Nesta disciplina tive oportunidade, 

junto com um colega, de construir um blog
3
 denominado ―Livre para voar na descoberta do 

midiático‖, espaço em que publicávamos as reflexões oriundas de documentários, vídeos e 

textos referentes a construção das infâncias e juventudes na contemporaneidade, a 

centralidade da mídia e do consumo na constituição dos modos de vida. Ao mesmo tempo em 

que tomava contato com o livro 44 cartas de um mundo líquido e moderno (BAUMAN, 2011) 

estudado na referida disciplina, comecei a questionar a sala de aula e a escola a partir dos 

desafios impostos pela contemporaneidade, tais como as mídias como espaços educativos e a 

definição do espaço-tempo em que se vive na sociedade de consumidores. 

 As reflexões sobre mídias e educação me provocaram de tal maneira que comecei a 

colocar em ação algumas discussões com os/as estudantes na atuação como professora em 

formação inicial no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID
4
, tais 

como: as possibilidades de aprendizagens e práticas no espaço escolar com o uso das 

tecnologias digitais; as dimensões do ato de compartilhar pensamentos e imagens no 

ciberespaço; a publicidade como formadora de opinião; as presenças e ausências decorridas 

da interação com a internet, dentre outras questões. 

A metáfora empregada na epígrafe deste capítulo fala sobre a perspectiva do mundo na 

visão de um pássaro. No meu Trabalho de Conclusão de Curso
5
, desenvolvido na graduação 

                                                           
2
 Disciplina do Instituto de Educação, ofertada aos cursos de Pedagogia e Artes Visuais, cursada em 2012, no 

segundo ano da graduação. 
3
 Disponível em: http://livrepravoarmidias.blogspot.com.br/. Acesso em: 08/12/2015. 

4
 Fui bolsista de iniciação à docência durante o período de 2013 e 2014, no subprojeto Artes da Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG coordenado em 2013 pela Profª Drª Vivian da Silva Paulitsch e em 2014 pela 

Profª Drª Ivana Maria Nicola Lopes. 
5
 ZDRADEK, Ana Carolina Sampaio. O ensino de arte em interlocução com as mídias digitais: algumas 

reflexões à luz da modernidade líquida. Trabalho de Conclusão de Curso. 103f. (Graduação em Artes Visuais) – 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Rio Grande, 2014. [Orientadora: Profa. Dra. Ivana Maria Nicola 

Lopes e Co-orientadora: Profa. Dra. Joice Araújo Esperança]. 

http://livrepravoarmidias.blogspot.com.br/
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em Artes Visuais Licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande – FURG recorri a 

poesia para explicar minha aproximação com o sociólogo Zygmunt Bauman, o nomeando 

metaforicamente como Águia da Polônia. Faço essa relação porque estas aves majestosas 

reinam nos céus, alcançam alturas inimagináveis, possuem visão privilegiada e são capazes de 

adaptar-se a ambientes adversos, conquistar espaços e fazerem-se presentes em diferentes 

partes do mundo. Tais aspectos possuem singular similaridade com a vida e a obra do 

sociólogo em questão, cuja própria trajetória lhe permitiu enxergar ao longe, vislumbrando a 

complexidade presente nas relações da sociedade, delineando possíveis transformações 

sociais na contemporaneidade. 

Foi como se um convite me tivesse sido feito, um convite a transpor a ―realidade‖ e as 

práticas docentes por mim observadas e vivenciadas na escola; quis alcançar alturas para além 

dos muros que limitavam os horizontes dos/as estudantes, desejei voar. Percebo a construção 

da monografia, em paralelo a atuação no PIBID e a realização dos estágios exigidos na 

graduação como os primeiros movimentos para aprender a voar e, quiçá, propagar esse desejo 

entre os/as estudantes. 

Nesse contexto, dei início à realização de um Estudo de Caso, o qual tinha por mote 

compreender como o ensino de arte, articulado às mídias digitais
6
, pode contribuir para o 

desenvolvimento de práticas educativas confluentes às transformações sociais e culturais 

contemporâneas. Apesar do rigor e das formalidades presentes na instituição escolar, ainda 

considerada por muitos como instância pedagógica e educativa suprema, fiz uso de 

dispositivos e estratégias que me possibilitaram trabalhar com os/as estudantes um artefato 

cultural da mídia digital que não faz parte habitual das propostas curriculares formais: o site 

da rede social Facebook
7
. O contato com o artefato Facebook era possibilitado a partir do 

celular e da conexão com a internet presente neste.  

Da arte contemporânea veio a proposta de uma intervenção na realidade próxima e 

virtual, com o trabalho do Profeta Gentileza
8
, que em sua obra rompeu com espaços pré 

determinados para a arte e ganhou as ruas com suportes simples como cartazes de papelão. 

Em sua arte proporcionava reflexões que propuseram, na visão de muitos críticos de arte, a 

ruptura da cultura clássica, que se tinha como única e verdadeira.  

                                                           
6
 A mídia digital utilizada especificamente foi o celular/smartphone. 

7
 Site de rede social fundado em 2004 com sede nos Estados Unidos. Os internautas brasileiros estão entre os que 

mais utilizam o Facebook no mundo. Seus principais serviços são: postagens, compartilhamentos, criação de 

eventos, criação de páginas comerciais ou de tópicos específicos relacionados a vários seguimentos, entre outros. 
8
 José Datrino, foi um artista de rua brasileiro da cultura popular do Rio de Janeiro/RJ, ficou conhecido pela 

pregação da gentileza entre as pessoas através dos seus murais, seu lema era Gentileza Gera Gentileza.  
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Nos diálogos e nas rodas de discussões, realizados na escola e no espaço das ruas da 

cidade percebi durante aquele período em que estive imersa na escola que as ações 

desenvolvidas por mim em conjunto com o grupo ressaltavam a preocupação constante com a 

cultura, a necessidade de discutir a significação das imagens e mensagens veiculadas nas 

redes sociais, o conceito de identidade e inúmeras discussões sobre poder.  

A pesquisa teve por alicerce a ferramenta teórico conceitual Modernidade Líquida, a 

qual permitiu a reflexão sobre as circunstâncias que vêm forjando a sociedade em que 

vivemos, marcada pela efemeridade, pelo consumo e por novidades tecnológicas que 

proliferam em velocidade astronômica. Percebi que entre o grupo pesquisado, e na sociedade 

de um modo geral, a base de todas as relações se estabelece por meio da informação, da 

geração de conteúdo, seu consumo e compartilhamento. Logo, foi relevante pesquisar e 

refletir sobre a abordagem das mídias digitais dentro de uma perspectiva pedagógica que 

potencializasse ―processos de produção, reflexão e apreciação da arte‖ (ZDRADEK e 

ESPERANÇA, 2015, p. 01).  

Voltando a epígrafe que abre este capítulo da dissertação, ela foi cuidadosamente 

escolhida pela riqueza de significados nela presentes, os quais se relacionam a noções como 

dispersão, fenômeno de espalhamento dos povos e principalmente – deslocamento; 

independentes dos motivos que o geram. 

À luz da experiência da diáspora de Bauman (2014a) e também de Stuart Hall (2006) 

visualizei que a partir dos resultados encontrados na finalização da monografia na graduação 

estes se referiam apenas a uma pequena parcela que compõem as juventudes, tanto em faixa 

etária, como em espaço e contingência, pois foram pesquisados apenas estudantes de uma 

turma da 8ª série do Ensino Fundamental, no componente curricular de Artes, o que atendia 

ao meu objetivo de pesquisa inicial; porém compreendi que desejava dar continuidade a este 

primeiro estudo. Razão pela qual considerei o Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG como a possibilidade de complementar as 

minhas inquietações. Sendo assim, minhas intenções de pesquisa se alinhavaram no desejo de 

conversar com jovens de diferentes faixas etárias e modalidades educacionais, ou mesmo 

jovens que não tinham vínculo com o ambiente escolarizado.  

Ao ingressar no Programa eu desloquei e ampliei alguns entendimentos relacionados 

às juventudes enquanto construções históricas e sociais. Percebi a necessidade de 

problematizar outras instâncias educativas que ensinam tanto e até mesmo de forma anterior à 

escola na vida de um indivíduo que nasce no século XXI. Posso sinalizar essas instâncias 

como a mídia televisiva, as mídias de jogos de entretenimento digitais, entre outras. Refiro-
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me aqui às discussões vinculadas ao campo dos Estudos Culturais em Educação. Conforme 

Shirley Steinberg (2001) as contribuições dos Estudos Culturais permitem a problematização 

dos efeitos das pedagogias culturais na formação das identidades, sua produção e legitimação 

do conhecimento, ou seja, seu currículo cultural. 

 É importante mencionar também a participação no Laboratório Nós do Sul – 

Laboratório de Pesquisas e Estudos sobre Identidades, Currículos e Culturas
9
, no qual me 

insiro nas linhas de pesquisa Pedagogias e Modos de Produção das Infâncias e Perspectivas 

Feministas de Estudos e Investigações em Educação. O que me possibilitou ampliar o debate 

acerca dos processos sociais e culturais imbricados à educação e venho aprendendo com o 

grupo questões centrais para os dilemas educacionais contemporâneos.  

Outro espaço de grande relevância foi o período em que estive em Estágio de 

Docência na disciplina de Mídias e Educação
10

. Durante um semestre pude problematizar e 

vivenciar junto aos/às estudantes do curso de Pedagogia a leitura de textos científicos e de 

artefatos culturais, focando na análise crítica das produções midiáticas. Considerei o ambiente 

da disciplina enquanto um lócus de aprendizagem e refinamento para a pesquisa.  

No período do mestrado atuei como professora substituta do Instituto de Letras e Artes 

da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, espaço este em que ministrei três 

disciplinas
11

 nos cursos de Pedagogia, Artes Visuais e Letras Português. Trabalhar como 

professora do magistério superior sendo graduada em Artes Visuais Licenciatura e cursista do 

Mestrado em Educação me reafirma a fertilidade de estudos interdisciplinares, com os quais 

pude traçar conexões a todo instante entre o corpo teórico-conceitual das disciplinas e a 

própria vida em sociedade, trabalhando na perspectiva do Pós-Currículo (CORAZZA, 2010, 

p. 103), na qual o sujeito ―curriculariza as diversas formas contemporâneas da luta social‖. 

É válido mencionar que a bolsa de mestrado da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) que me foi destinada no mestrado foi importante para 

dedicação no desenvolvimento dessa investigação e para a minha participação com publicação 

em evento internacional da área dos Estudos Culturais - EC
12

.  

                                                           
9
 Vinculado a Universidade Federal do Rio Grande – FURG. O Laboratório tem como líder o Prof. Dr. Marcio 

Rodrigo Vale Caetano e a Profª. Drª. Dinah Quesada Beck. Os estudos desenvolvidos tomam como referência as 

perspectivas culturais, feministas, decoloniais e Queer, o Laboratório tem por objetivo problematizar o 

conhecimento e seus efeitos na produção das diferenças sociais, culturais e educacionais e a compreensão dos 

currículos, como tecnologias pedagógicas que objetivam educar os sujeitos para projetos de sociedade. 
10

 Vinculada ao Instituto de Educação da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, sob a responsabilidade 

da Profª Drª Joice Araújo Esperança. 
11

 Arte e Linguagens na Educação, Vanguardas e Neovanguardas: rupturas e transformações do corpo e Cultura 

Brasileira II. 
12

 V Congresso Internacional em Estudos Culturais: género, direitos humanos e ativismos. Realizado na 

Universidade de Aveiro – UA (Portugal) em setembro de 2016. 
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Das implicações decorrentes de ser jovem e viver em uma sociedade que vem se 

mostrando cada vez mais livre de certezas, venho elaborando algumas compreensões 

vinculadas ao espaço da mídia digital e a produção de saberes vinculada a esta. Comecei a 

perceber que existiam artefatos da mídia digital que estavam ganhando outros espaços e 

segmentos, atualmente, por exemplo, o computador deu lugar também a dispositivos digitais 

que acoplam aplicativos móveis, sobre o que Paula Sibilia (2012, p.63) adverte: 

 

De fato, depois de atravessar um século inteiro sob a luz deslumbrante do cinema e 

após várias décadas de intenso contato com a televisão, a cultura atual é fortemente 

marcada pelos meios de comunicação audiovisuais. Mais recentemente, a produção 

e a circulação de imagens se multiplicou exponencialmente, graças à irrupção 

triunfal das redes informatizadas. Esses  processos detonaram uma profunda 

transformação das linguagens, afetando os modos de expressão e comunicação em 

todos os âmbitos, inclusive em campos tão vitais quanto a construção de si mesmo, 

as relações com os outros e a formulação do mundo. 

 

 Concordando com a afirmação da autora mencionada, é considerável a maneira como 

estão sendo alterados os modos de ser e agir contemporâneos. Procurando fugir de oposições 

binárias que responderiam acerca do bem ou mal presentes nestes adventos, procuro ir além, 

busco nesse trabalho compreender como vivem e aprendem as juventudes em tempos fluídos, 

considerando os discursos e as representações que reverberam da confluência entre consumo, 

escola, sociedade e os desafios da contemporaneidade. Neste sentido, fervilharam 

questionamentos em minha mente, principalmente sobre os seguintes pontos e que pretendi, 

ao longo da pesquisa, discutir e problematizar: Quais as compreensões, vivências e 

representações sobre consumo os/as jovens possuem e de que modo as expressam em suas 

relações com outros/as jovens? O que compartilham e como se comunicam? De quais 

representações sociais e culturais que circundam esses/as jovens se valem na construção de 

suas identidades juvenis? 

 A partir destas indagações, gradativamente as questões foram sendo refinadas até 

construir o problema para o qual busquei encaminhamentos nesta pesquisa, sendo este: 

Estando imersos/as em uma cultura do consumo, de que modo um grupo de jovens 

pesquisados/as são educados/as pelos artefatos culturais das mídias digitais na modernidade 

líquida? 

Importa destacar que o processo de reflexão/problematização acerca do problema 

proposto e das questões da pesquisa é atravessado diretamente pela perspectiva pós-

estruturalista na compreensão das representações discursivas. Valendo-me das contribuições 

dos interlocutores teóricos elencados ao longo dessa seção, entendo, conforme Paraíso (2014, 
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p.26) que ―existe pedagogia, modos de ensinar e possibilidades de aprender nos mais 

diferentes artefatos culturais que se multiplicaram na nossa sociedade‖.  

 Na próxima seção Delineando Fronteiras, abordo a perspectiva pós-estruturalista dos 

Estudos Culturais, a qual esta investigação se filia, tratando detalhadamente as pedagogias 

culturais e os tempos líquidos. 
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2 DELINEANDO FRONTEIRAS – Os Estudos Culturais 

Era claro, espelho d‘agua, perfeição que a pedra destruiu. Uma onda, mais uma onda 

e já não tem mais fim. Agora é centro do movimento, a qualquer momento pode 

transbordar. Quando a pedra caiu na água, quando o espelho foi ao chão. Quem 

estava ao teu lado? Quem estava com a razão? (Engenheiros do Hawaii
13

). 

Quando em voo tem-se o privilégio de uma visão mais abrangente daquilo que quando 

no chão é observado apenas por partes, é possível sentir que, a partir desse movimento, torna-

se possível delinear o que está sendo visto, desenhando com sutileza, traçando demarcações, 

expondo os alinhavos que formam os limites. 

O trecho da música citado aponta para os movimentos de ondas circulares causados 

pela queda de uma simples pedra na água, o momento em que a pedra toca a superfície da 

água e nela afunda, quebra a aparente perfeição e tranquilidade até então estabelecidas. O 

movimento do centro gera um contínuo crescente de mudanças. Ao ouvir esta música, 

imediatamente associo a cena descrita ao cerne da questão proposta pelos Estudos Culturais, 

para os quais conforme Hall (2006, p.123):  

O que importa são as rupturas significativas – em que velhas correntes de 

pensamento são rompidas, velhas constelações deslocadas, e elementos novos e 

velhos são reagrupados ao redor de uma nova gama de premissas e temas. Mudanças 

em uma problemática transforma significativamente a natureza das questões 

propostas e maneira como podem ser adequadamente respondidas. Tais mudanças 

de perspectiva refletem não só os resultados do próprio trabalho intelectual, mas 

também a maneira como os desenvolvimentos e as verdadeiras transformações 

históricas são apropriados no pensamento e fornecem ao Pensamento, não sua 

garantia de ―correção‖, mas suas orientações fundamentais, suas condições de 

existência [grifos do autor].  

 

  Nesta seção reúno indícios sobre quais fronteiras são estas encontradas no decorrer dos 

caminhos percorridos ao longo da escrita dessa investigação alinhada a pesquisadores/as dos 

Estudos Culturais. Entendo que não há uma dissolução de fronteiras, mas sim um 

entrecruzamento entre diversos campos e disciplinas para o estudo de um fenômeno. Os quais 

ouso metaforizar, dizendo que simbolizam as próprias pedras que movimentam 

continuamente a aparente perfeição das águas; águas estas que por sua vez podem 

corresponder a própria sociedade contemporânea, levada a distanciar-se dos discursos e 

práticas legitimados até então, passando a operar com os conflitos e dilemas culturais, 

políticos, econômicos e geracionais, inseridos em um novo processo de construção social. 

É esta relação pungente que me reafirma a todo instante que o campo dos Estudos 

Culturais é o espaço que escolhi habitar, um espaço em que muros ou fronteiras podem ser 

transpostos e atravessados. Um espaço no qual é permitido o movimento, seja, dos 

                                                           
13

 Engenheiros do Hawaii é uma banda de Rock radicada em Porto Alegre/RS, a referida música, intitulada ―Faz 

de Conta‖ se encontra na faixa 12 do cd ‗Acustico II Novos Horizontes‘, Universal Music, 2007. 
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pensamentos, ou das palavras lidas e escritas ou repetidas nas vozes não autorizadas pelos 

espaços formais do saber.  

Para Tomaz Tadeu da Silva (2001) existem algumas questões que distinguem os 

Estudos Culturais de outros campos de saber, são elas: a análise cultural entendida como 

forma global de vida e como ―experiência vivida de um grupo social‖ (p. 133) e a 

compreensão de que a cultura é concebida como campo de luta em torno das significações 

sociais.  

A cultura é um campo onde se define não apenas a forma que o mundo deve ter, mas 

também a forma como as pessoas e os grupos devem ser. A cultura é um jogo de 

poder. Os Estudos Culturais são particularmente sensíveis às relações de poder que 

definem o campo cultural. Numa definição sintética, poder-se-ia dizer que os 

Estudos Culturais estão preocupados com questões que se situam na conexão entre 

cultura, significação, identidade e poder (SILVA, 2001, p.134). 

 

Neste ir e vir entre vivências, leituras e encaminhamentos a serem realizados na 

continuidade da pesquisa e análise do objeto de estudo em questão, alguns artefatos culturais
14

 

da mídia digital foram tratados como disparadores de discussão
15

 e, diante desses aspectos, 

observei a necessidade em avançar e esmiuçar o campo a ser percorrido. Por essa razão me 

detenho a expor os pontos distintos dos Estudos Culturais, por meio da análise de sua própria 

construção histórica, de sua origem, dos seus desafios e avanços, bem como das proposições 

frente às incertezas e instabilidades de uma sociedade transpassada por dilemas, confrontos e 

rupturas que abrem brechas para o estabelecimento de outros modos de ser, agir e produzir 

culturas, com significações alicerçadas pelas questões da diferença e da identidade, nas 

relações entre o poder e as próprias práticas culturais. 

Os Estudos Culturais – EC - deflagraram um campo de investigação e produção de 

teorizações, mais especificamente em 1964, na Universidade de Birmimgham, Inglaterra.  

Neste contexto originou-se o Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS), cujos 

precursores foram Richard Hoggart (1957), Raymond Williams (1958) e Edward Thompson 

(1963). Os direcionamentos adotados pelo Centre propunham uma academia atenta a questões 

da cultura popular, colocando em tensionamentos muitos pressupostos circulantes na época 

sobre os meios de comunicação de massa e, mais tarde, às questões atinentes aos Estudos 

Feministas, entre outros estudos. De acordo com Armand Mattelart e Érik Neveu (2004, 

p.56): 

                                                           
14

 Produções culturais, tais como, músicas, peças publicitárias, sites da internet, filmes, programas televisivos, 

aplicativos móveis, entre outras, são resultados de um processo de construção social e se convertem em 

instâncias educativas. 
15

 O termo disparador de discussão faz parte das escolhas metodológicas da pesquisa e será delineado no 

terceiro capítulo. 
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O centro foi um caldeirão de cultura de importações teóricas, de trabalhos 

inovadores com objetos julgados até então indignos do trabalho acadêmico. Quase 

sempre pretensiosa, a noção de laboratório adquire toda a sua pertinência nos CCCS. 

Uma rara combinação de comprometimento social e político e de ambição 

intelectual produziu durante mais de quinze anos uma impressionante massa de 

trabalhos. 

 

Os Estudos Culturais foram interpelados por diferentes tendências epistemológicas e 

políticas: socialismos, marxismos, estruturalismo, pós-estruturalismo, etc. (VEIGA-NETO, 

1996). No apogeu dos anos 80 e 90 do século XX os EC começaram a ganhar espaço no 

cenário internacional, alcançando e sendo incorporados em diversos países como Estados 

Unidos da América, Austrália, França, Índia, Canadá, Espanha, Ásia, Nova Zelândia dentre 

eles a América Latina (ESCOSTEGUY, 2001). 

A concepção dos Estudos Culturais detalhada parte da vertente pós-estruturalista, a 

qual desconfia de muitos pressupostos da modernidade, tais como a linearidade histórica, a 

ciência cartesiana e a noção de progresso (VEIGA-NETO, 1996). Entende-se que não existe 

um lugar privilegiado e que sirva de modelo para a produção do conhecimento. 

Assim como Dinah Quesada Beck e Bianca Salazar Guizzo (2013, p. 174) é válido 

mencionar que ―pesquisas abordando a relação estabelecida entre cultura e sociedade, numa 

perspectiva pós-estruturalista, passaram a ser predominantes dentro da vertente teórica dos 

Estudos Culturais‖. Nesse sentido, é primordial compreender que um dos objetivos deste 

campo é desconstruir práticas naturalizadas, mostrando como a cultura vai sendo socialmente 

construída e o quanto esta é relacionada com as formas de ser e viver em sociedade. Esta 

noção é entendida como virada culturalista, a qual ensina que ―todo conhecimento, na medida 

em que se constituiu num sistema de significação, é cultural‖ (SILVA, 2001, p. 139). Neste 

panorama reconheço o descentramento da consciência e do sujeito, a instabilidade e a 

provisoriedade dos significados e dos múltiplos arranjos. 

De acordo com Maria Lúcia Wortmann, Marisa Vorraber Costa e Rosa Hessel Silveira 

(2015) ao fazerem uma retrospectiva acerca da emergência e da expansão dos Estudos 

Culturais no Brasil, pode-se afirmar que foi em meados de 1990 que esta perspectiva se 

firmou no país
16

. Wortmann, Costa e Silveira (2015, p. 34) propõem a seguinte reflexão: 

 

                                                           
16

 Um acontecimento importante para isso foi a reestruturação das linhas de pesquisa do Programa de Pós 

Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGEDU/UFRGS). Neste preâmbulo 

foi criada a linha ―Estudos Culturais em Educação‖, mais especificamente no ano de 1996. Outro acontecimento 

culminante que marcou a aproximação da educação aos EC foi o lançamento do livro intitulado Alienígenas na 

sala de aula – uma introdução aos Estudos Culturais em Educação, nele estão reunidos textos publicados no 

livro Cultural Studies, organizado por Grossberg, Nelson e Treichler (1992). 
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Mas cabe salientar que é nessa busca pela focalização de questões mais amplas, que 

parecem residir as principais contribuições que a articulação entre Educação e EC 

tem possibilitado, na medida em que ela impede que se proceda a uma delimitação 

definitiva desse campo intermediário, múltiplo ou híbrido de estudos, ou mesmo que 

se busque centrá-lo obrigatoriamente em uma única e definitiva direção. As análises 

dos ECE têm se voltado a um anteriormente negligenciado território de pesquisa, 

que questiona a produtividade da cultura nos processos educativos em curso nas 

sociedades de hoje. 

 

Fica expressa a atenção dada por este campo aos entre-lugares da cultura, afastando-se 

das metanarrativas modernas e dos caminhos seguros. A pedra foi lançada nas águas da 

cultura movimentando terrenos e desacomodando o pensamento. Compreendo como Homi 

Bhabha (2013, p.20) o conceito de entre-lugares como ―terreno para a elaboração de 

estratégias de subjetivação – singular ou coletiva – que dão início a novos signos de 

identidade e postos inovadores de colaboração e contestação, no ato de definir a própria ideia 

de sociedade‖.  

Kathryn Woodward (2000, p. 09) aborda uma noção muito cara aos Estudos Culturais: 

a autora menciona que ―a identidade é assim, marcada pela diferença‖. Uma noção não-

essencialista a respeito das questões concernentes a identidade focaliza as diferenças, os 

olhares se voltam para a maneira com que uma determinada coisa ou os próprios sujeitos 

mudam com o passar dos séculos. As identidades são mutáveis, sendo assim, relacionais 

porque são estabelecidas e assinaladas por uma marca simbólica relativamente a outras 

identidades. Para Silva (2000) a identidade e a diferença são inseparáveis, as identidades e as 

diferenças têm que ser ativamente produzidas. Dessa forma, os Estudos Culturais pós-

estruturalistas são, como menciona Alfredo Veiga-Neto (2000, p. 48), ao mesmo tempo ―um 

campo de conhecimentos e de militância‖. É preciso pensar nas identidades para produzirmos 

diferenças. E como produzir diferenças?  

 

Um currículo e uma pedagogia da diferença deveriam ser capazes de abrir o campo 

da identidade para estratégias que tendem a colocar seu congelamento e sua 

estabilidade em xeque: hibridismo, nomadismo, travestismo, cruzamento de 

fronteiras. Estimular, em matéria de identidade, o impensado e o arriscado, o 

inexplorado e o ambíguo, em vez do consensual e do assegurado, do conhecido e do 

assentado. Favorecem, enfim, toda experimentação que torne difícil o retorno do eu 

e do nós ao idêntico (SILVA, 2000, p. 100). 

 

O autor mostra que é possível desestabilizar terrenos construídos artificialmente. 

Fazendo o desafio de alargar compreensões sobre diversidade, algo já dado e estéril e 

provocando a pensar a diferença, centralmente produtiva porque a diferença é múltipla e se 

―recusa a se fundir com o idêntico‖ (SILVA, 2000, p. 101). 
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Nesse contexto, prossigo para longe dos lugares seguros propostos pelo pensamento 

binário e linear e, em meio aos entre-lugares do novo milênio, tempo em que outras 

instâncias são percebidas, reconhecidas como pedagógicas, refletidas nos fragmentos do que 

fora um dia um único espelho da verossimilhança, busco me mover nesta pesquisa. Hoje são 

alcançadas outras nuances de representações pela multiplicidade das Pedagogias Culturais
17

, 

(GIROUX, 1995) que reduzem as fronteiras entre conhecimento e cultura, inseridas nas 

relações de poder que permeiam cada espaço percorrido nesta proposta de pesquisa/voo. 

 

2.1 Pedagogias Culturais 

 

Ao delinear as fronteiras percorridas é preciso adentrar no território composto pelas 

pedagogias culturais, o qual sugere algumas noções do pensamento que as compõem. 

Compreendendo as diferentes maneiras que os sujeitos se constituem no processo de 

aprendizagem, consequentemente, construindo-se a si mesmo, parece-me importante investir 

no processo educativo das pedagogias culturais, por entender que existe um modus operandi 

em diferentes instâncias da cultura, investigando o modo como estas instâncias educam. 

 

Cultura e aprendizagens são indissociáveis, não importa se em ambientes intra ou 

extra muros das instituições escolares... o modo imbricado e complexo como se 

relacionam decorre do fato que, de um lado o que se aprende, como se aprende, onde 

se aprende, quando se aprende, com que finalidade, são parâmetros delineados em 

processo, cujo chão é o contexto sociocultural em que estão inseridos. Ou seja, 

dialogam, de modo nem sempre conflituoso, nem sempre pacificador, com o meio 

cultural de que tomam parte. De outro lado, as escolhas feitas ao longo dos 

processos de ensinar e aprender também integram as dinâmicas de transformação 

dos cenários culturais, reverberando no devir potencial pulsante nas relações entre os 

sujeitos (MARTINS apud MARTINS; TOURINHO, 2014, p. 183) [grifos do autor]. 

 

Para corroborar esta ideia, entendo a ampliação dos espaços de produção do 

conhecimento a partir da noção de self de Elizabeth Ellsworth, quando a autora diz que é 

necessário ―pensar em pedagogia não em relação ao conhecimento como uma coisa feita, mas 

ao conhecimento em construção
18

‖ (2005, p. 01).  

A autora assinala que a mídia e os espaços que compõe as cidades compreendem uma 

pedagogia que repercute na ―auto-aprendizagem‖ de cada indivíduo. Essa concepção 

corporifica um importante entendimento para a emergência dos significados das pedagogias 

culturais.  

                                                           
17

 Ferramenta teórico conceitual interessada e implicada na dimensão formativa dos artefatos culturais que atuam 

educando os sujeitos ao lado de outras instâncias que fazem parte dos diferentes projetos de sociedade.  
18

 Tradução minha. 
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Discorrer sobre estas consiste em refletir sobre os borramentos das fronteiras entre 

cultura e aprendizagens, compreendendo que através da virada culturalista (SILVA, 2001) 

ocorrida na emergência dos Estudos Culturais, as instâncias pedagógicas não estão mais 

associadas apenas à escola ou as formas legitimadas de cultura e de educação. As pedagogias 

culturais (GIROUX, 1995) situam-se no espaço entre escola, instituições e processos culturais 

aparentemente tão diversos e localizados nos mais diferentes lugares e artefatos existentes na 

sociedade contemporânea. Silva (2001) relaciona algumas pedagogias culturais entendidas 

enquanto instâncias educativas, dentre estas: museus, filmes, livros de ficção, turismo, 

ciência, televisão, publicidade, medicina, artes visuais e música. Para o referido autor, o 

cultural transforma-se em pedagógico e este se transforma em cultura.  

Henry Giroux (1994) foi pioneiro ao adjetivar os modos como a pedagogia estava 

incorporada na cultura. Para ele a mídia produz discursos, e sendo assim, é uma pedagogia 

cultural, pois esses discursos educam os sujeitos. Sob a ótica da perspectiva crítica, suas 

pesquisas tinham a característica de denunciar. Este aspecto é observado na análise feita pelo 

autor sobre as propagandas de cigarros que tinham a natureza como pano de fundo. O autor 

mostra a intencionalidade mascarada no artefato, o qual induzia os/as consumidores/as a 

associarem o cigarro com imagens de pureza e limpeza. 

O pesquisador analisou inúmeras produções midiáticas inseridas por Hollywood no 

mercado, bem como os filmes criados pela Disney Company, colocando em discussão a 

existência de uma luta constante entre o propósito da pedagogia e afirmava que não podemos 

defini-la genericamente. De acordo com Giroux (2013) a Disney possuía uma aparente 

inocência, no entanto, esta empresa estava interessada em utilizar a história como um artefato 

pedagógico e político na defesa e manutenção de seus interesses, autoridade e poder. Para o 

autor, era o próprio poder cultural em uso, encoberto pelo manto sutil da inocência, 

utilizando-se de uma dominação
19

 discursiva, uma maneira de orientar as pessoas a tomarem 

lugar em narrativas históricas, representações e práticas culturais particulares. 

Dentre as problematizações propostas por Giroux no que tange a lógica discursiva 

presente nas obras da Disney e também em outros textos de cultura popular transformados em 

filmes, como no caso de Bom-dia, Vietnã e Uma linda mulher, a ―política de inocência 

funciona para esconder os princípios ideológicos usados para legitimar uma concepção racista 

de imperialismo global, um senso nostálgico da história e uma afirmação dominante dos 

valores da família.‖ (2013, p. 149). Este artifício exemplifica o modo como um aparato 

                                                           
19

 É importante salientar que as análises de Henry Giroux fazem parte da Teoria Crítica da Educação e conceitos 

como dominação e relação vertical de poder não fazem parte do modus operandi dessa pesquisa. 
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cultural precisa ser tratado também como um aparato pedagógico por estar implicitamente 

envolvido na construção de incontáveis subjetividades, sejam estas individuais ou coletivas, a 

serviço de interesses diversos. 

A pedagogia crítica e a política cultural de Giroux abriram caminho para as atuais 

problematizações do século XXI sobre as pedagogias culturais, possibilitando que outros 

objetos sejam explorados. 

Nessa direção, Rosa Maria Bueno Fischer (2002a) desenvolveu o conceito de 

dispositivo pedagógico da mídia a partir do pensamento de Foucault, com o intuito de abordar 

a maneira como a mídia opera, em particular a televisão, explorando o modo como este 

veículo atua diretamente na formação de sujeitos e subjetividades, produzindo imagens, 

significações e saberes que, de diferentes modos, ensinam e educam as pessoas sobre como 

―ser e estar na cultura em que vivem‖ (p. 153).  Seus estudos investigam as relações de poder, 

problematizando questões relacionadas aos cuidados com o corpo, a sexualidade e também ao 

embelezamento. Mostra como a mídia e seu estatuto pedagógico (FISCHER, 1999) 

selecionam corpos para ser o padrão desejável. Está posto nos diferentes discursos analisados 

pela autora que ―outros e outras nos são oferecidos como modelo para que operemos sobre 

nosso próprio corpo, para que nos transformemos, para que atinjamos (ou pelo menos 

desejemos muito) um modo determinado de sermos belos e belas, magros, atletas, saudáveis e 

eternos‖ (FISCHER, 2002a, p. 160). O dispositivo pedagógico da mídia se exercita na mídia 

impressa e também na mídia digital, ensinando determinadas maneiras de ser consigo. 

Na mesma direção Dionara Dall‘agnol (2008, p.21) esclarece sobre o modo como as 

relações de poder atuam nas pedagogias culturais, as quais representam uma área de interface 

entre os Estudos Culturais e a Educação, de modo que os muros da escola são transpostos 

com o objetivo de possibilitar a exploração de outros lugares e culturas. Segundo a autora:   

 
Nessa perspectiva, de certo modo, todos os artefatos criados pela cultura praticam 

uma pedagogia cultural – já que nos ensinam sobre o que é o bem e o que é mal, 

sobre o nosso senso de classe, etnia, raça, nacionalidade, bem como sobre 

moralidade e imoralidade, entre outros tantos valores.  

 

 Ao voejar por estes espaços de dimensões e ligações imensuráveis, os quais 

constituem as pedagogias culturais, tenho a sensação do viajante que, ao ver a novidade o faz 

também por meio de seus referenciais, que lhe permite comparar, observar, analisar, descrever 

e questionar as paisagens e cenas que vão surgindo. E assim, passo a refletir sobre os modos 

como os discursos produzem os sujeitos, sobre os significados e as vozes autorizadas que 
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educam não apenas crianças e jovens, mas todos/as os/as que se constituem em meio às 

práticas dos jogos de poder, manifestas na contemporaneidade. 

Faço esta reflexão ancorada no pensamento de Michel Foucault (2014, p. 41), segundo 

o qual ―Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a 

apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo‖. Entendo 

que a expressão utilizada pelo autor: ―todo sistema de educação‖, abarca não apenas as ditas 

instâncias formais de educação, mas sim toda forma como a educação acontece, seja em 

espaços abertos, fechados, com muitas ou poucas pessoas, ou mesmo sem nenhuma pessoa. O 

processo de educar-se acontece por todos os sentidos, não se restringe ao ver e ouvir, é 

composto também pelo significado presente nas palavras sentir, perceber, captar, presenciar; 

sendo que o aprender acontece em cada momento no qual uma prática discursiva possa estar 

sendo produzida ou reproduzida. 

Para avançar nas compreensões que versam sobre as pedagogias culturais, é 

importante considerar as problematizações desenvolvidas por Viviane Camozzato (2013). A 

autora, alicerçada em duas ferramentas teórico conceituais de Bauman (2010), discute acerca 

do modo como cada indivíduo se torna sujeito para a pedagogia e de que forma estas 

ferramentas se multiplicam no interior dos saberes. A primeira é o legislador (associado à 

modernidade sólida) e a segunda é o interprete (associado à modernidade líquida). É preciso 

mencionar que uma não substituiu a outra na contemporaneidade, não há substituição entre 

essas figuras; o que subjaz é uma mudança de ênfase, ou ainda, uma transmutação.  A vontade 

de legislar carrega junto consigo a ordenação, uma exigência e uma necessidade de incidir 

sobre os corpos, porém a autora explicita que o mundo contemporâneo encontra-se avesso às 

investidas do legislo porque vivemos um tempo de incertezas em que a pluralidade é um 

atributo que constitui a sociedade e os indivíduos. Na contemporaneidade os lugares ―estão 

estilhaçados e pulverizados em uma miríade de espaços e artefatos‖ (CAMOZZATO, 2015, p. 

71). Neste preâmbulo emergem alguns conceitos e as possibilidades de interpretar com as 

pedagogias. Sobre o que Camozzato (2015, p. 515) profere: 

 

É assim que têm emergido, por exemplo, expressões como ―pedagogia da mídia‖, 

―pedagogias do corpo‖, ―pedagogias do consumo‖, entre outras, pois se tem 

percebido que em cada seara da vida e em cada campo de saber há investimentos 

precisos, minuciosos, bem planejados e repletos de intencionalidades. Todos 

atuando, a propósito, sobre as pessoas, como pedagogias para ensinar saberes e 

práticas necessárias aos constantes ajustes às condições desse tempo-espaço preciso 

[grifos da autora]. 
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Estas noções são fecundas para ressaltar o quanto a pedagogia tem trabalhado como 

intérprete da cultura e as pedagogias estão surgindo posteriormente a um processo de 

interpretação e de uma indispensável necessidade ―para que as pessoas consigam conduzir-se 

com e por elas‖ (CAMOZZATO, 2015, p. 518). 

Tomo a liberdade de trazer a contribuição de Raimundo Martins (2014) para auxiliar a 

descrever algumas das percepções que tenho durante este exercício de pesquisa, em relação ao 

modo como as representações e os discursos interpelam as juventudes e outros sujeitos 

partícipes das instituições legitimadas para educar, frente à interação massiva com outras 

instâncias pedagógicas. 

 

A cultura frequenta as salas de aula, sentada às carteiras ou ministrando conteúdos 

curriculares, a transbordar dos repertórios e bagagens portadas por estudantes, 

professores e demais membros da comunidade escolar. Durante os recreios, ela 

brinca nos pátios, conta anedotas nas áreas administrativas da escola, foge pelos 

becos, salta muros, para assistir a filmes em salas de cinema (dentre outras 

transgressões que não farão parte da pauta deste texto, mas nem por isso devem ser 

consideradas menos importantes!)‖ (MARTINS, 2014, p. 183) [grifos do autor]. 

 

 É possível perceber no cotidiano atual que a ideia moderna que se tinha de cultura está 

sendo diluída e não se tem mais o imperativo das normas sociais com afinco, dos valores 

oriundos das gerações anteriores e das tradições, e nem mesmo ao então restrito universo 

legitimado pela academia. Do mesmo modo reitera-se que, a instância pedagógica também 

não se restringe mais apenas ao ambiente escolar. Discorrer, na contemporaneidade, sobre 

educação e cultura pressupõe esta compreensão e, em face disso, dedico atenção especial a 

reflexão sobre o tempo contemporâneo sob a compreensão da ferramenta teórico conceitual 

denominada modernidade líquida (BAUMAN, 2001), a qual contribui sobremaneira para a 

compreensão sobre o mundo atual. 

 Tomando emprestado o olhar de Bauman, na próxima seção, estabeleço um diálogo 

entre algumas de suas ideias e conceitos referentes às problematizações que envolvem as 

relações de poder e as dinâmicas culturais em meio à mudança de ênfase de uma sociedade de 

produtores para uma sociedade de consumidores. As contribuições deste autor também sobre 

os processos de identidade e individualização, bem como das transformações nas formas 

como experimentamos o tempo e o espaço são vitais para que se possa avançar na 

compreensão e problematização do modo como as juventudes são educadas e se educam por 

diferentes e variadas instâncias pedagógicas na contemporaneidade. 

 

2.2 Tempos Líquidos 
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 O sociólogo Zygmunt Bauman (1925-2017), recentemente falecido em janeiro de 

2017 viveu diferentes e marcantes momentos históricos, é dele que vem a expressão 

modernidade líquida. Tenho certa convicção de que o legado deixado pelo sociólogo para a 

geração contemporânea ficará inscrito e tomará corpo em diversas áreas sobre as quais 

Bauman se debruçou e produziu uma análise fértil e interessada. Esta seção sobre os tempos 

líquidos, ferramenta teórico-conceitual cunhada por Bauman, foi escrita enquanto o sociólogo 

era vivo em matéria física, tempo no qual se fez presente no Brasil em setembro de 2015
20

. 

Digo isto, porque sua produção permanecerá viva na intelectualidade, movimentando o 

pensamento, historicizando a modernidade, a economia, o direito, as artes, a pedagogia e toda 

maquinaria disciplinar da engenharia social. A modernidade
21

 trouxe em seu bojo muitos 

significados, seu surgimento e sua progressão podem ser determinados por diferentes 

marcadores.  

De acordo com Bauman (2001, p. 15) o atributo crucial que a caracteriza talvez seja a 

relação cambiante entre tempo e espaço.  

 

Graças a sua flexibilidade e expansividade recentemente adquiridas, o tempo 

moderno se tornou antes e acima de tudo a arma na conquista do espaço. Na 

moderna luta entre tempo e espaço o espaço era o lado sólido e impassível, pesado e 

inerte, capaz apenas de uma guerra defensiva de trincheiras – um obstáculo aos 

avanços do tempo. O tempo era o lado dinâmico e ativo da batalha, o lado sempre na 

ofensiva: a força invasora, conquistadora. A velocidade do movimento e o acesso a 

meios mais rápidos de mobilidade chegaram nos tempos modernos à posição de 

principal ferramenta do poder e da dominação (BAUMAN, 2001, p. 16). 

 

Bauman aplicou a metáfora da solidez para exprimir os traços da modernidade nas 

primeiras décadas do século XX. Um tempo no qual os valores e as tradições eram 

construídos para serem duráveis, rígidos, almejava-se que a educação proferida nas 

instituições fosse levada para a vida inteira. Ideias e conceitos que passavam de geração para 

geração, sem serem questionados ou colocados a prova, sem serem modificados. Para 

compreender melhor as ideias de Bauman no que se refere à solidez dos valores e das 

tradições imutáveis por gerações, penso que na viagem do tempo, a bagagem e a mala se 

confundiam, fusionavam-se, não existiam uma sem a outra. O que uma geração construía e 

acreditava era entregue a próxima sem nenhuma espécie de mudança, tudo permanecia sólido. 

                                                           
20

 No evento Educação 360 organizado pelo jornal O Globo no Rio de Janeiro. Participei do evento e pude 

conhecer pessoalmente Zygmunt Bauman. Nesse espaço assisti a conferência magna proferida pelo estudioso 

intitulada ―Desafios líquidos modernos para a educação‖.  
21

 É importante assinalar que Bauman, ao empregar o termo modernidade, o faz reportando-se a um tempo 

histórico iniciado na Europa do século  XVII. Bauman (1999) especifica este período como um momento 

marcado por inúmeras transformações sociais, estruturais, intelectuais e econômicas. Estas alcançaram seu ápice 

com a ascensão do Iluminismo e com a consolidação da sociedade industrial. 
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Porém estes sólidos foram derretendo-se pouco a pouco, tal como gelo, sem, contudo, 

retornarem ao estado anterior. A antiga mala não serve mais, a bagagem expandiu-se, adquiriu 

novas formas, ou melhor, formas que se mobilizam e estão em constante mudança. A 

bagagem, os conceitos, as crenças e os constructos sociais, estão prontos para ocupar malas, 

caixas, cases, vasilhames multiformes, não mais retornará a solidez inicial. Agora é fluída, 

isso é a liquidez.  

Felipe Almeida, Ivan Gomes e Valter Bracht (2009, p. 32) mencionam que ―enquanto 

a modernidade inicial, por Bauman adjetivada de sólida, propunha a durabilidade (ou a longa 

duração) após derreter os sólidos, agora tudo é temporário e incapaz de manter a forma.‖ Os 

padrões sociais que direcionavam e balizavam a ordem da modernidade sólida foram para seu 

estado líquido. A força do poder na modernidade líquida não se efetiva no disciplinamento da 

fábrica fordista, modelo de produção criado pelo empresário Henry Ford, e nem mesmo na 

torre central do comando panóptico
22

.  

A ideia de comando e controle central repassada pelo capitalismo pesado fazia com 

que os/as trabalhadores/as tivessem a pueril sensação de segurança, tal qual a relação 

estabelecida entre os/as viajantes e o capitão do navio, a este devotavam atenção e obediência 

e mesmo que houvesse discordâncias ou insatisfações, essas eram superadas no decorrer da 

viagem (jornada de trabalho ou carreira profissional).  

Na contemporaneidade, o poder se exerce através de uma aceleração do tempo e do 

espaço, no mundo do trabalho, agora, o que impera é o capitalismo leve
23

, a pseudo segurança 

que a solidez conferia ao trabalhador praticamente não existe mais. Na liquidez do tempo ―o 

capital viaja leve – apenas com a bagagem de mão, que inclui nada mais que pasta, telefone 

celular e computador portátil‖ (BAUMAN, 2001, p. 70). O/a trabalhador/a não está mais 

fixado ao seu local de trabalho, sua carreira não é totalmente previsível e o futuro profissional 

está relacionado também às possibilidades de sua própria satisfação com o trabalho realizado. 

O emprego não é mais uma rocha, âncora ou ponto final de viagem, pelo contrário, pode ser 

considerado o começo de uma viagem cuja rota se faz ao viajar.  

                                                           
22

 Projeto de prisão circular com um observador em uma torre central. Jeremy Bentham, no final do século XVII, 

foi o idealizador desta ideia. O filósofo francês Michel Foucault (1987) menciona que este aparato é um conjunto 

de dispositivos que permitem a vigilância e o controle social. O modelo foi disseminado em outras instituições a 

exemplo de escolas, sanatórios e hospitais. 
23

 ―O capitalismo leve, amigável com o consumidor não aboliu autoridades que ditam lei, nem as tornou 

dispensáveis. Apenas deu lugar e permitiu que coexistissem autoridades em número tão grande que nenhuma 

poderia se manter por muito tempo e menos ainda atingir a posição de exclusividade (BAUMAN, 2001, p. 76)‖. 
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Aquela relação de confiança entre os/as viajantes e o piloto, compreenda-se 

trabalhadores/as e comando, dilui-se na liquidez, o que é possível observar por meio das 

palavras de Bauman ao metaforizar esse relacionamento: 

 

Já os passageiros do avião ―Capitalismo Leve‖ descobrem horrorizados que a cabine 

do piloto está vazia e que não há meio de extrair da ―caixa preta‖ para onde o avião, 

onde aterrizará, quem escolherá o aeroporto e sobre se existem regras que permitam 

que os passageiros contribuam para a segurança da chegada (BAUMAN, 2001, p. 

70-71) [grifos do autor]. 

 

 Sob o advento do capitalismo leve, as certezas modernas gradativamente cedem 

espaço às incertezas do tempo líquido, a sensação de que o conhecimento garantia o controle 

absoluto sobre a natureza e os fenômenos da vida social se desfazem. Os riscos a serem 

assumidos por um objetivo crescem vertiginosamente. Deste modo as pessoas passam a 

experienciar outras angústias, desconhecidas até então, como a dificuldade frente à 

necessidade de escolha dos objetivos a serem alcançados. São infinitas as possibilidades a 

serem aceitas ou rejeitadas, são infinitas porque transcendem o limite existencial de uma 

única vida, por mais longa que esta possa ser, por mais capaz, inteligente ou empreendedor/a 

que esta pessoa seja.  

 Mariângela Momo (2007, p. 51) menciona a forma como a globalização transformou 

os modos de ser e viver das sociedades. O globo globalizado fluidifica-se, as fronteiras e 

limites materiais, físicos até então, tornam-se acessíveis pelas reconfigurações espaço-

temporais e pelo upgrade das mídias que ―transforma tudo em recurso, até mesmo os seres 

humanos‖, além dos bens simbólicos nas relações comerciais em todo o planeta. O que remete 

a Bauman (2001, p. 73) ao evidenciar que ―o mundo se torna uma coleção infinita de 

possibilidades: um contêiner cheio até a boca com uma quantidade incontável de 

oportunidades a serem exploradas ou já perdidas‖.  

 A partir do exposto torna-se necessário discorrer sobre as consequências dessas 

transformações socioculturais e políticas na construção das identidades e dos comportamentos 

individuais e coletivos na era da fluidez, a fim de que se reflita o como esse contexto opera 

com as diferentes instâncias pedagógicas que interagem na construção dos/as jovens do século 

XXI. Tempo em que os padrões sociais que direcionavam e balizavam a ordem na 

modernidade sólida estão em processo de derretimento, os indivíduos estão por sua conta e 

risco, vivendo um tempo-lugar no qual tudo que é sólido se desmancha na tela. Haja vista que, 

na contemporaneidade, o objeto mais difundido entre diferentes coletivos, oriundo de culturas 

variadas e independentes de quaisquer marcadores sociais, é um aparelho multifuncional 
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composto por um display de cristal líquido que simboliza a própria globalização rompendo o 

tempo e o espaço linear até então conhecidos. Estes celulares são um dos exemplos, talvez um 

dos principais, desse universo infinito de escolhas e oportunidades disponíveis aos seres 

humanos ou ciborgues
24

 dos tempos fluidos.  

 As telas de cristal líquido ocupam espaço na casa, no trabalho, no lazer das pessoas, 

modificam as rotinas e os comportamentos de todos/as, cada vez mais cedo. As imagens são 

rápidas, os estímulos visuais e sonoros são atrativos, a interface captura os/as sujeitos/as como 

peixes.  

A humanidade encontra-se envolta nestas novas águas, necessita aprender como viver 

neste novo ambiente e, sobretudo, reencontrar-se consigo mesma, descobrindo quem foi, 

quem é e delineando quem virá a ser.  

Sob o advento da modernidade líquida todos os sujeitos são passiveis de 

transformarem-se em seres etéreos, cujo movimento encanta pela fluidez caracterizada na 

objetividade expressa na mensagem e pela incapacidade de mensuração do seu alcance. A 

materialidade física destes seres existe por trás das telas e a identidade nela construída pode 

ser transitória, na vida em rede a liberdade da mudança é muito rápida.  

 

A busca da identidade é a busca incessante de deter ou tornar mais lento o fluxo, de 

solidificar o fluido, de dar forma ao disforme. Lutamos para negar ou pelo menos 

encobrir, a terrível fluidez logo abaixo do fino envoltório da forma; tentamos desviar 

os olhos de vistas que eles não podem penetrar ou absorver. Mas as identidades, que 

não tornam o fluxo mais lento e muito menos o detêm, são mais parecidas com 

crostas que vez por outra endurecem sob a lava vulcânica e que se fundem e 

dissolvem novamente antes de ter tempo de esfriar e fixar-se (BAUMAN, 2001, p. 

97). 

 

 O processo de busca da identidade é comum a todos os eixos geracionais, embora 

diverso em suas particularidades. Todos/as precisam elaborar cotidianamente suas 

identidades, não basta mais ter nascido em determinada cultura, classe social, ser portador de 

características étnico raciais, nascer homem ou mulher, se identificar com um gênero, falar 

este ou aquele idioma, ter ou não religião, profissão, vestir-se deste ou de outro modo, 

consumir, ser ―ecologicamente correto‖, moderno ou antigo. Nada mais define 

permanentemente alguém. Nem mesmo e muito menos a própria imagem, pois esta também 

pode ser alterada e transformada de acordo com o desejo e interesse de cada um. Essa vontade 

de mudar, de ser outro/a pode ser explicada através da contribuição de Hall ao abordar um 

possível conflito na construção e representação da identidade de cada indivíduo.  

                                                           
24

 Conceito elaborado pela estudiosa Danna Haraway em 1985 no Manifesto Ciborgue para explicar a fusão 

entre homem e máquina, um hibrido entre máquina e organismo no contemporâneo. 
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Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de 

tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. Se 

sentimos que temos uma identidade unificada desde o nascimento é porque 

construímos uma cômoda estória sobre nós mesmos ou uma confortadora ‗narrativa 

do eu‘ (HALL, 2006, p.13) [grifos do autor]. 

 

 Nesse contexto, cabe reforçar que o interesse dessa pesquisa versa também sobre 

entender e problematizar a maneira com que os/as jovens constroem suas identidades juvenis 

e como esse processo identitário manifesta-se frente às ―realidades‖ e aos desafios do século 

XXI, permeados por diferentes instâncias pedagógicas que contribuem no processo de 

constituição social e cultural dos sujeitos.  

 O inevitável mergulho da humanidade no universo líquido descrito por Bauman, no 

decorrer de sua obra, detalha o modo como a sociedade moderna se processa gradativamente, 

uma mudança de ênfase da produção para o consumo (BAUMAN, 2008). Compreendendo 

que o consumo é necessário para a satisfação das necessidades humanas, mas não o 

consumismo desenfreado que abarca a todos/as; ao mesmo tempo em que os mercantiliza, os 

desumaniza na medida em que lhes confere os atributos dados às mercadorias que os movem 

a consumir.  

 No rol do consumo homens e mulheres, de qualquer idade, inclusive as crianças e 

jovens têm suas infâncias e juventudes moldadas pelo impacto causado pelas atitudes e 

padrões da conduta consumista. Essa conduta, esse modo de vida interfere no cotidiano, na 

visão social, no estabelecimento de relacionamentos, na própria construção da identidade e de 

modo avassalador, qual tsunami, na produção e utilização do conhecimento e na escolha e 

perpetuação de valores essenciais a si e a coletividade. 
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3 DISTÂNCIAS PERCORRIDAS 

 

Após ter me pronunciado sobre os primeiros contatos, caminhos e escolhas dessa 

pesquisa, delineando a correlação íntima entre os Estudos Culturais e a Educação, versei sobre 

as pedagogias culturais e os tempos líquidos com base na perspectiva teórica pós-

estruturalista. Neste momento exponho as maneiras pelas quais investiguei as relações 

presentes entre a sociedade de consumidores e o modo como as juventudes são educadas e 

constituídas nos e pelos artefatos culturais das mídias digitais, bem como apresento as 

ferramentas teórico metodológicas em operação nesta investigação. 

Os endereçamentos dessa pesquisa apresentam um diferencial significativo no que diz 

respeito às composições teórico-metodológicas delimitadas na escolha do campo de pesquisa 

que me inseri para desenvolver o estudo. Foi assumida uma postura característica dos Estudos 

Culturais na qual fiz ―escolhas metodológicas de acordo com as demandas postas pelo 

problema da pesquisa [...]‖ (SALES, 2014, p. 115). Considero, assim, importante mencionar 

qual foi o campo onde a pesquisa aconteceu e, deste modo, justifico esta escolha. Para a 

devida compreensão do campo no qual a pesquisa se desenvolveu é preciso detalhar este 

cenário, sua aparição/criação e alguns efeitos produtivos na vida contemporânea. 

Este cenário encontra-se na modernidade líquida, período da ―ubiquidade‖ (LEMOS, 

p. 2014, p. 53), período que sucedeu as fases anteriores do desenvolvimento tecnológico na 

própria caminhada humana. Da possível indiferença existente na Idade Média, da ênfase no 

conforto da Modernidade, a humanidade permanece com a tecnologia imersa no imaginário 

social. Porém, quando o homem moderno acreditava que havia dominado a natureza e 

preparado o futuro, parece que ―o pesadelo tomou o lugar do sonho prometeico: poluição, 

desigualdades sociais, econômicas e políticas, caos urbano, violência, drogas, etc‖ (LEMOS, 

2013, p. 53-54). 

Nesse contexto existem algumas condições de possibilidade que permitem 

compreender e problematizar a fase da ubiquidade moderna ou fase da comunicação e da 

informação digital, a qual permite escapar alguns momentos de um tempo linear e ―entram em 

jogo a telepresença, os mundos virtuais, o tempo instantâneo, a abolição do espaço físico, em 

suma, todos os poderes de transcendência e de controle simbólico do espaço e do tempo 

(LEMOS, 2013, p. 54). Esta fase, de acordo com o autor, é também a fase de simulação, da 

cibercultura, em que o presente passa a ser o tempo mais importante e o período no qual a 

linguagem passa a ser utilizada como forma de expressão e comunicação.  
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A internet foi criada com objetivos militares na década de 1970, porém foi na década 

de 1990 que se espalhou para a população em ritmo acelerado. O advento da internet 

reconfigurou a educação oferecendo ―um espaço para replicar e ampliar as oportunidades de 

aprendizagem e comunicação interpares, porque permite um acesso fácil aos saberes 

especializados‖ (AGUIRRE, 2014, p. 256). Imanoel Aguirre, ao estudar os/as jovens 

produtores de conteúdo nas redes online salienta: 

 

Mas estas redes cada vez vão se abrindo mais, devido ao acesso que os jovens têm à 

Internet, o que faz delas espaços úteis para práticas de produção de cultura visual é 

que seguem sendo lugares onde os jovens se reconhecem e são reconhecidos por 

outros. Estes espaços não são fixos e de cada um deles emergem diferentes 

dinâmicas de interação que correspondem aos tipos de práticas criativas mais usuais 

entre os jovens (AGUIRRE, 2014, p. 269). 

 

As singularidades e as rotas escolhidas nesta investigação confluíram para uma atitude 

investigativa que desejou que os sujeitos da pesquisa fossem frequentadores dos lugares 

virtuais que as conexões com a internet possibilitavam. Entendendo que a ―juventude 

contemporânea está imersa no universo cibercultura‖ (SALES, 2014, p. 114), desenvolvendo 

hábitos e comportamentos de acordo com uma noção de realidade ampliada (DOMINGOS, 

2012, p. 04), esses novos hábitos permitem ―que o usuário interaja com os objetos criados 

utilizando as próprias mãos, como também coletar informações no mundo virtual‖. Estes 

aspectos se referem às possibilidades que os/as usuários/as possuem ao estarem em conexão 

com o digital. O óculos 3D
25

, comercializado por muitas empresas de smartphones é um 

exemplo e permite que o sujeito tenha a sensação de que faz parte do jogo, de que está 

naquele universo apresentado pelo aplicativo móvel, seja ele qual for. Deste modo, aloquei o 

campo de pesquisa em um entrelugar situado simultaneamente entre as conexões face a face e 

as relações virtuais, ou seja, entre terra e nuvem, na diluição das fronteiras que a liquidez traz 

em seu mover. 

Uma metodologia de pesquisa é sempre pedagógica porque se refere a um como 

fazer, como fazemos ou como faço minha pesquisa. Trata-se de caminhos a 

percorrer, de percursos a trilhar, de trajetos a realizar, de formas que sempre têm por 

base um conteúdo, uma perspectiva ou teoria. Pode se referir a formas mais ou 

menos rígidas de proceder ao realizar uma pesquisa, mas sempre se refere a um 

como fazer. Uma metodologia de pesquisa é pedagógica, porque se trata de uma 

condução: como conduzo ou conduzimos nossa pesquisa (MEYER E PARAÍSO 

2014, p. 17) [grifos das autoras]. 

 

                                                           
25

 Gear VR: Samsung lança óculos de realidade virtual para o Galaxy Note 4. Disponível em: 

https://www.tecmundo.com.br/samsung/61509-gear-vr-samsung-lanca-oculos-realidade-virtual-dispositivos-

moveis.htm. Acesso em 03/02/2017. 
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Ao encontrar no pensamento das autoras Meyer e Paraíso o termo condução, penso 

nos trajetos e percursos pelos quais esta pesquisa se moveu e no modo como se desenvolveu. 

No território dos Estudos Culturais, sob o viés pós-estruturalista, são realizadas escolhas 

distantes da segurança e das certezas que limitam fronteiras, o que não quer dizer que a 

pesquisa seja feita sem rigor científico. Nos processos de investigação não pretendi apontar 

um único caminho para seguir e nem almejei uma resposta fechada para o cerne da 

problemática que envolveu as questões que orientaram a dissertação. As questões orientaram, 

não limitaram. Explorei um pouco do universo da liquidez contemporânea. Percorri os ares do 

consumo que não mais comportavam as antigas constelações que traçavam demarcações ao 

curso das águas, da modernidade líquida. 

 Situei as mudanças e transformações advindas com os artefatos culturais das mídias 

digitais, os quais, enquanto pedagogias culturais, educam as juventudes como o cerne para 

pensar o processo de construção social e histórica que projeta uma compreensão mais 

alargada sobre o tempo e o espaço que se vivem as juventudes. Este é o amalgama, a mistura 

e o intuito, que ligou o desejo de conversar com jovens via WhatsApp e de analisar duas 

campanhas publicitárias de marcas de refrigerante.  

Uma vez adotada a perspectiva pós-crítica como olhar e atitude teórico-metodológica, 

é importante dizer que fiz bricolagens, esta noção compreende que ―A bricolagem é um 

momento de total desterritorialização, que exige a invenção de outros e novos territórios‖ 

(PARAÍSO, p. 35, 2014). Entendida como uma composição feita por heterogêneos no 

momento em que permite que não tenhamos o objetivo de restaurar uma unidade, o que 

queremos ―é mesmo a junção de diferentes‖ (PARAÍSO, 2014, p. 36).  

Embora a tradição moderna tenha restrito ao/à intelectual a adotar, por vezes, um 

único modelo para a investigação científica e dessa maneira poder coletar dados com a 

segurança de ter um método/modelo que permitisse a neutralidade, compreendo, assim como 

Beck (2012, p. 72), que ―estudos apoiados na perspectiva pós-estruturalista vêm buscando 

desestabilizar e até mesmo desconstruir essa lógica cartesiana de métodos e endereçamentos 

de pesquisa‖. Nesse sentido, acredito que é mais produtiva a noção de produção dos dados, 

compreendendo que estes são construídos numa rede de significados culturais, sociais e 

históricos. Eles não estão prontos esperando o/a pesquisador/a coletá-los. Acredito que é 

importante abandonar a pretensão de que possa existir ―um lugar privilegiado a partir do qual 

se possa olhar e compreender definitivamente as relações que circulam no mundo‖ (VEIGA-

NETO, 2002, p. 35).  



42 
 

Dando sequência ao corpus analítico e discursivo da pesquisa, formei um grupo 

composto por jovens da cidade de Rio Grande/RS. Estes/as foram convidados/as a partir de 

um post
26

 em um grupo riograndino, escolhido por ser acessado por estudantes universitários 

e pela comunidade local interessada nas pautas e atividades promovidas pela universidade. O 

grupo se intitula Universidade Federal do Rio Grande
27

. O grupo possui ampla visibilidade 

por ser um veículo de comunicação para assuntos e notícias entre a comunidade universitária 

e constitui-se num espaço para compartilhamento de ideias. 

 

 
Figura 01 – Grupo FURG - Universidade Federal do Rio Grande. Acervo pessoal da 

pesquisadora. 

 

A escolha pela divulgação da proposta em ambiente virtual ocorreu pelo fato deste ser 

um lugar em rede, que reúne pessoas de diferentes características sociais e culturais.  

Para organizar a quantidade de pessoas que fez parte do estudo foi feito um sistema de 

inscrição, contando com 20 vagas aos/as interessados/as. Disponibilizei um e-mail e cada 

jovem precisou enviar seu nome e número de telefone celular. O limite de vagas divulgado na 

postagem não foi preenchido, manifestaram-se 18 pessoas, dessa maneira iniciei o grupo com 

18 participantes e nesse contexto um participante pediu que eu adicionasse 3 de seus amigos, 

                                                           
26

 Abreviação da palavra postagem, que na internet significa produzir ou reproduzir um conteúdo nos ambientes 

de interação das redes sociais. 
27

 O grupo conta com 11.623 usuários. Os dados numéricos apresentados foram contabilizados no dia 

10/03/2016. 
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aceitei e o grupo começou com a formação inicial de 21 membros e ao final restaram 19 

participantes.  

O grupo foi intitulado por mim como ―Fala Gurizada‖, para fazer alusão a uma 

expressão regional do sul do Brasil na denominação da juventude. Adicionei todos/as 

inscritos/as no grupo ―Fala Gurizada‖ organizado no aplicativo móvel WhatsApp, esta foi a 

constituição online do grupo de pesquisa. Para participar o/a usuário/a precisava ter o 

aplicativo móvel instalado em seu smartphone, condição atendida por todos/as. O grupo no 

WhatsApp funcionou como uma peça fundamental na comunicação entre todos/as do grupo e 

as propostas investigativas da pesquisa.  

 

 

Figura 02 – Post no grupo da FURG - Universidade Federal do Rio Grande. Acervo 

pessoal da pesquisadora. 

 

Nas próximas seções abordo as compreensões teórico-metodológicas a respeito da 

utilização do grupo investigado com pistas netnográficas, apresentando os materiais 

elencados dos quais os/as jovens se expressaram a respeito. Também apresento duas 

campanhas publicitárias, são elas, Deu Match? Se joga no escuro do Guaraná Antarctica e a 

Fanta – Leva na boa, com as quais faço no quinto capítulo uma análise do modo como estas 

têm atuado na produção das juventudes contemporâneas. Estas campanhas foram escolhidas 
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para comporem o material empírico da pesquisa, é importante mencionar que elas não 

atuaram como disparadores de discussão no grupo Fala Gurizada, as mesmas foram 

escolhidas por mim para protagonizarem um outro espaço de problematização a partir da 

análise netnográfica, a fim de abordar temáticas sob as quais as falas dos/as jovens não 

abarcaram.   

 

3.1 Instrumentalizando o voo - grupo de jovens e disparadores 

 

Pesquisar é um processo de criação e não de mera constatação. A originalidade da 

pesquisa está na originalidade do olhar. Os objetos não se encontram no mundo à 

espera de alguém que venha estudá-los. Para um objeto ser pesquisado é preciso que 

uma mente inquiridora, munida de um aparato teórico fecundo, problematize algo de 

forma a constituí-lo em objeto de investigação. O olhar inventa o objeto e possibilita 

as interrogações sobre ele (COSTA, 2007, p. 148). 

Sendo assim, o aparato teórico parte das compreensões e pesquisas desenvolvidas na 

vertente pós-crítica (PARAÍSO, 2014, p. 35), a qual permite bricolar, fazer composições. 

Utilizo-me desse entendimento e aponto que não tenho uma metodologia una especificamente 

fechada. ―Procedemos em nossas metodologias de modo a cavar/produzir/fabricar a 

articulação de saberes e a bricolagem de metodologias porque não temos uma única teoria a 

subsidiar nossos trabalhos‖. Suscito que realizei a composição do grupo com inspiração 

netnográfica, de forma on-line, aproveitando o interesse e engajamento que hoje observamos 

dos/as jovens com os aplicativos móveis. Ao me lançar neste território online da cibercutura 

para buscar e convidar os/as integrantes da pesquisa, entendo que me utilizei de alguns 

caminhos netnográficos, trabalhando os conceitos da etnografia de modo (re)significado. 

―Uma adaptação metodológica consiste exatamente na observação no ciberespaço, cuja 

natureza é desterritorializada [...]‖ (SALES, 2014, p. 119).  

 Compartilho de uma atitude de investigação que pede ―responsabilidade, ética, rigor e 

acima de tudo criatividade e ousadia (SALES, 2014, p. 130). A netnografia consiste em ir ao 

ambiente virtual viabilizado através dos computadores, celulares, tablets, etc., como 

pesquisador/a, realizando observações ou até mesmo conversando com as pessoas dos 

diferentes perfis disponíveis. As linguagens articuladas no ciberespaço contém características 

diferenciadas, segundo Shirley Rezende Sales (2014, p. 121): 

 

Em termos metodológicos, ao se transitar na fronteira da cibercultura marcada pelo 

internetês, depara-se com vocabulários, símbolos ou expressões que não são 

imediatamente reconhecíveis. Há linguagens muito específicas de certos grupos 

culturais dos quais nem sempre o/a pesquisador partilha sentidos. Diante desse 



45 
 

impasse, por vezes, é necessário solicitar aos membros desses grupos que traduzam 

aquilo que não se pode compreender. 

 

 Na interface com o ciberespaço encontramos muitos recursos e possibilidades, uma 

linguagem muito utilizada são os emotions, que são os símbolos que traduzem as emoções ou 

representam um objeto. No caso dos/as usuários/as do WhatsApp este modo de expressão foi 

frequente, demostrando ser uma característica do grupo cultural que utiliza o aplicativo.  

  Para a fertilidade dos questionamentos propostos na pesquisa foi importante que os 

integrantes do grupo tivessem contato com o ambiente virtual e com aplicativos móveis, 

porém ―Se por um lado, a netnografia conta com a vantagem de as informações já virem 

transcritas, por outro lado, o fato de se ater à linguagem textual redunda na perda da leitura 

dos gestos e expressões‖ (SALES, 2014, p. 121). Todavia, considerei manter o contato apenas 

por ambiente virtual, por estar interessada nesta forma de interação, a qual dialoga com a 

abordagem netnográfica e os objetivos dessa pesquisa. Tais elementos convergem para as 

relações e possibilidades entre as juventudes dos tempos líquidos e os artefatos culturais das 

mídias digitais. 

 O local da realização como mencionado anteriormente foi o WhatsApp (aplicativo 

móvel lotado no celular com acesso também por computadores). A composição do grupo foi 

de 19 integrantes, um número pequeno considerando o limite de pessoas disponibilizado para 

grupos do WhatsApp
28

. Entendo que na contingência se encontra a fertilidade e este número 

proporcionou uma maior interação da minha parte com os/as jovens e entre eles/as. A equipe 

de pesquisa foi composta por mim apenas, não sendo necessário transcritor, já que as 

mensagens ficaram arquivadas no meu celular e posteriormente foram passadas para arquivo 

Word, sendo impressas. Como os encontros aconteceram todos online, não foi definido um 

tempo fechado ou um horário para conversação, até por entender que os/as participantes 

possuíam horários diversos. Delimitei apenas o tempo de duração do grupo no WhatsApp, que 

foi de duas semanas e, neste intervalo de tempo em que a produção empírica dos dados 

ocorreu, postei os disparadores para suscitar cada discussão. É importante mencionar que o 

planejamento dos encontros foi realizado no decorrer dessa pesquisa no levantamento do 

material entendido como disparador de discussão, material que suscitou diálogos entre o 

grupo no aplicativo móvel WhatsApp.  Sobre a possibilidade de levantar uma discussão a 

partir de um artefato cultural, Jane Felipe e Guizzo (2004, p. 06) corroboram dizendo que 

existe a ―possibilidade de se promover grupos de conversa a partir de artefatos – como 
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 O limite de pessoas por grupo no aplicativo WhatsApp é de 256 pessoas. Esta informação é do ano de 2016. 
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propagandas, brinquedos, filmes – que sirvam como ―deflagradores‖ e uma possível discussão 

no grupo‖.  

Ressalto que por questões éticas
29

 os nomes dos/as participantes foram utilizados 

apenas com suas iniciais e com o número correspondente a idade ao lado. Toda produção 

empírica foi utilizada ―única e exclusivamente para fins de divulgação científica‖ (SALES, 

2014, p. 129). 

  O material escolhido, para funcionar enquanto disparadores de discussão, consistiu 

em quatro artefatos culturais das mídias digitais. Para reforçar uma noção já explicitada 

anteriormente é valido dizer que os artefatos culturais das mídias digitais são as produções da 

cultura em nível digital. O aparelho celular é uma tecnologia, porém as operações e os 

aplicativos disponíveis nele e a partir dele, são os artefatos culturais das mídias digitais, as 

músicas, os jogos, aplicativos, etc. Estes artefatos/produções culturais foram postados no 

grupo dos/as jovens no WhatsApp aos quais justifico minhas escolhas por cada um, e é sobre 

eles que passo a discorrer.  

 

1) Aplicativo móvel: Just Dance Now 

 

 
Figura 03 - Jogo Just Dance Now – Adaptado de: https://www.ubisoft.com/pt-

BR/game/just-dance-now/. Acesso em 10/03/2016. 

 

 O Just Dance Now é um jogo disponível como aplicativo móvel criado pela empresa 

Ubisoft, lançado em 25 de setembro de 2014
30

. Este jogo é voltado para quem não possui um 

                                                           
29

 Em se tratando do termo ética, menciono que a pesquisa não foi submetida para a Plataforma Brasil, por 

entendermos que o formulário a ser preenchido é pautado na concepção biomédica de ciência, não atendendo as 

especificidades das Ciências Humanas no trabalho com seres humanos. O Comitê de Ética da Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG era composto apenas por docentes da Área da Saúde, no entanto, é importante 

registrar que ao longo do ano de 2016 um grupo composto por professores das Ciências Humanas se organizou 

para compor um Comitê, porém, minha pesquisa já havia sido realizada. 
30

 Lançado pela App Store e na Google Play. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Just_Dance_Now. 
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videogame, sendo assim a pessoa pode baixa-lo em um smartphone com sistema Android
31

 ou 

iOS
32

. Para jogar neste aplicativo é preciso de um celular smartphone e um computador, os 

dois ao mesmo tempo. O celular funciona como controle e as interações acontecem na tela do 

computador. Este é um jogo de dança em que o/a participante ou os/as participantes entram 

em uma sala virtual de dança e precisam imitar os movimentos do dançarino virtual sempre 

segurando o celular em mãos. Cada pessoa na sala virtual corresponde a um indivíduo na 

frente do seu computador dançando as coreografias. Pode-se analisar que os/as jogadores/as 

possuem um passe ―vip‖ que lhes concede uma quantidade significativa de músicas. Para 

adquirir mais músicas é necessário investir no jogo, com aquisições por meio de cartão de 

crédito, exclusivamente.  

Tais investimentos são manifestações de consumo inscritas desde muito cedo em 

alguns/as jovens. Karla Saraiva e Veiga-Neto (2009, p.7), ao explorarem as manifestações do 

capitalismo cognitivo em nossa sociedade, compreendem que: 

 

O que importa agora é a satisfação imediata dos desejos, que tão logo satisfeitos se 

transformam em outros novos desejos a satisfazer. A única característica 

imperdoável nos bens de consumo é a durabilidade. Procuram-se produtos leves, 

voláteis, descartáveis. Nosso entendimento é que passamos de uma sociedade que se 

projetava na caderneta de poupança, para uma sociedade que se projeta no cartão de 

crédito. Quem já não tem ou almeja ter um cartão de crédito? Mas não apenas a 

satisfação é de curto prazo. Em uma sociedade organizada em torno do 

acontecimento e da invenção, já não é mais possível falar de futuro, entendido como 

um tempo vindouro previsível, passível de ser planejado. Ainda que a 

previsibilidade do futuro sempre tenha tido boa dose de ilusão, na sociedade do 

capitalismo industrial ainda era possível se ter um relativo domínio sobre ele. Na 

sociedade do capitalismo cognitivo, o futuro abre-se para o devir. Um tempo 

vindouro inescrutável, imprevisível. 

 

Com as novidades cada vez mais efervescentes, comprar e consumir artefatos culturais 

das mídias digitais como estes são hábitos comuns na sociedade de consumidores. Músicas 

novas surgem todos os dias, quase todos/as querem o lançamento e o que já é conhecido, tudo 

se torna enfadonho e obsoleto de modo muito rápido. Os jogos de consumo cada vez mais 

voláteis e convidativos são armas velozes na luta pela sobrevivência das empresas na 

modernidade líquida. Deste modo, com este disparador foi possível compreender mais sobre 

como o consumo vem caracterizando a vida dos/as jovens.  

 

2) YouCam MakeUp – O poder de embelezamento em uma câmera frontal  

 

                                                           
31

 Sitema operacional desenvolvido pela Google. 
32

 Sistema operacional móvel da Apple Inc.  
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YouCam MakeUp
33

 é um aplicativo móvel de embelezamento instantâneo, criado no 

ano de 2014, que bateu a marca de 100 milhões
34

 de downloads. Após 17 meses do seu 

lançamento foi considerado o aplicativo de maquiagem número um no mundo. Este aplicativo 

permite que o/a usuário/a transforme e edite a sua aparência em imagem e movimento por 

meio da câmera frontal do celular, costumeiramente utilizada por muitos/as para uma selfie, 

autofotografia. O YouCam MakeUp permite que as pessoas coloquem uma maquiagem sem 

parecer artificial em suas fotos. Os recursos são variados, tais como batons, sombras, bases, 

cílios, sobrancelha, cabelos, acessórios e até mesmo as unhas. Na tela inicial os/as usuários/as 

escolhem se fazem as edições em imagem e movimento real ou se tiram uma selfie e fazem as 

edições posteriormente. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS dos 

smartphones. 

 

 
 

Figura 04 – Aplicativo YouCam MakeUp. Adaptado de: 

http://modelistemagazine.com/the-ultimate-beauty-game-changer-youcam-makeup/ 

Acesso em 10/03/2016 

 

 Estudar este artefato e problematizá-lo na pesquisa como um disparador de discussão é 

muito instigante, no sentido de que muitas e infindáveis discussões podem orientar esse 

                                                           
33

 O nome completo do aplicativo é: YouCam MakeUp – Selfie Makeover. Em sua descrição da Google Play diz 

que o produto é a melhor câmera de selfie para penteados, maquiagem, e muito mais. Disponível em: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cyberlink.youcammakeup&hl=pt-br. Acesso em 23/12/2016 
34

 Informações disponíveis em: http://www.businesswire.com/news/home/20160119005824/pt/. Acesso em 

10/03/2016. 
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artefato cultural. Quem que este aplicativo quer que os/as jovens se tornem? Como os/as 

jovens se veem interpelados por instâncias educativas como este aplicativo móvel? Estive 

realmente interessada em ressaltar na pesquisa como alguns conceitos são produtivos, tais 

como o de pedagogia cultural, que se exercita neste artefato. Para tanto, busquei em Fischer 

(2002b, p. 58) essa noção. 

 

Mais do que repetir autores, citá-los no original, mostrar desenvoltura na 

compreensão e exposição de seus achados teóricos, nossa tarefa principal, como 

pesquisadores, será mostrar que certos conceitos são produtivos, que nos deixamos 

sujeitar por tais ou quais autores para questioná-los, para submeter suas concepções 

a um empírico que fervilha em novas possibilidades de compreensão. 

 

 A cultura da mídia nos traz padrões e tenta reafirmá-los a todo instante. Nesse sentido, 

é possível dizer que este aplicativo não permite a produção e a proliferação das diferenças das 

juventudes, ele tenta padronizá-las. Percebo que nas propagandas do aplicativo 

disponibilizadas na mídia online só aparecem mulheres utilizando-o. Parece-me que uma 

máquina de investimentos é o corpo de uma mulher na modernidade líquida, ―um corpo 

feminino ―não aprimorado‖ foi descoberto como uma genuína e até agora não cultivada (―não 

aprimorada‖ e, portanto, sem produzir lucros) ―terra virgem‖, um campo de pousio, e por isso 

mais fértil que outros, já esgotados [...]‖ (BAUMAN, 2010, p. 192). Estaria este aplicativo 

desejando proporcionar um corpo jovem e educado para os padrões de beleza do século XXI 

(LOURO, 2000)? 

 Com este artefato cultural busquei problematizar com os/as jovens algumas questões 

dos procedimentos dos aplicativos, um grupo formado por meninos e meninas, homens e 

mulheres, sem fixidez de faixa etária direcionadora/orientadora, um grupo constituído por 

aqueles que se sentem vivendo a juventude. Fiz ao grupo a proposta de experienciar o 

aplicativo no sentido de que possamos compreender quais efeitos este artefato está 

produzindo. Com este disparador de discussão lancei luzes em questões como o 

embelezamento e a busca por um corpo belo e saudável.  

 

3) Videoclip Harisson – How Can it Be (feat. Madde) 
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Figura 05 - Música How Can it Be.  Adaptado de: https://vimeo.com/135475344. 

Acesso em 16/09/2015. 

 

O videoclipe ―How Can it Be”, cuja tradução significa ―Como pode ser‖, é um 

videoclipe produzido em Toronto e lançado no dia cinco de agosto de 2015 no Canadá. Seus 

criadores são Harrison, Ryan Hemsworth e Star Slinger. O clip compartilha o rompimento de 

um namoro por mensagem de texto em um aplicativo móvel. Alguns comentários foram 

tecidos no Stereogum
35

, local onde foi lançado pela primeira vez o clip. Estes mencionam que 

a grande expressividade do clip se encontra no fato de que as imagens cabem na tela do 

telefone perfeitamente, de maneira que lança o espectador a ver aquele que está terminando 

um relacionamento distante, ressalta ainda que parece que as pessoas estão lidando melhor 

com outras por uma tela, do que pessoalmente
36

.  

Este disparador de discussão pretende versar discussões no grupo a respeito da 

fragilidade das relações na modernidade líquida. Bauman (2004, p. 38,39) menciona: 

  

O advento da proximidade virtual torna as conexões humanas simultaneamente mais 

frequentes e mais banais, mais intensas e mais breves. As conexões tendem a ser 

demasiadamente breves e banais para poderem condensar-se em laços. Centradas no 

negócio à mão, estão protegidas da possibilidade de extrapolar e engajar os parceiros 

além do tempo e do tópico da mensagem digitada e lida — ao contrário daquilo que 

os relacionamentos humanos, notoriamente difusos e vorazes, são conhecidos por 

perpetuar. Os contatos exigem menos tempo e esforço para serem estabelecidos, e 

também para serem rompidos. A distância não é obstáculo para se entrar em contato 

— mas entrar em contato não é obstáculo para se permanecer à parte. Os espasmos 

da proximidade virtual terminam, idealmente, sem sobras nem sedimentos 

                                                           
35

 Um dos primeiros blogs de MP3. Criado em 2002, disponível em: http://www.stereogum.com/.  
36

 Tradução minha. Texto original em inglês disponível em: http://www.stereogum.com/1820126/harrison-how-

can-it-be-feat-maddee-video-stereogum-premiere/mp3s/ Acesso em 10/03/2016. 

http://www.stereogum.com/
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permanentes. Ela pode ser encerrada, real e metaforicamente, sem nada mais que o 

apertar de um botão.  

 

 No clip, a jovem revela uma traição para seu atual namorado e diz que quer terminar o 

namoro, conta que foi a uma festa na casa de uma menina e acabou se relacionando com outro 

rapaz. A rapidez com que ela edita o contato do namorado no celular e coloca ―ex‖ na frente, 

demonstra um distanciamento no manejo com o ser humano e uma certa transformação nas 

relações, visto que ela preferiu terminar o namoro pelo celular, com o auxílio de um 

aplicativo. Dessa maneira, desejei investigar com o auxílio deste artefato quais representações 

midiáticas das que circulam esses/as jovens se valem na construção de suas identidades e seus 

modos de ser?  

 A partir das problematizações feitas por Mark Granovetter (1973) sobre os laços fortes 

e fracos e das considerações de Raquel Recuero (2009) sobre as redes sociais foi possível 

compreender como os/as jovens interagem através das possibilidades de comunicação 

proporcionadas pelas redes. Nesses espaços os/as jovens aprendem a ser sujeitos entremeados 

às possibilidades das relações líquidas protagonizadas no ciberespaço.  

 As relações líquidas ou o amor líquido que Bauman problematiza se materializa num 

relacionamento amedrontado e frágil, numa avidez por incessantes novos começos. Nesse 

sentido, a internet entra nesse cenário como suavizador dos medos e ansiedades, 

característicos de nosso tempo. Bauman (2008, p. 29) defende a ideia de que o fetichismo da 

mercadoria que assombrava a sociedade de produtores é agora baseado no fetichismo da 

subjetividade, que aterroriza a sociedade de consumidores, que consiste em uma ilusão. Um 

universo ilusório e de promessas não confiáveis é palco destes ambientes virtuais. A 

sociedade de consumidores não parece valorizar a durabilidade, tudo que é ―velho‖ deve ser 

substituído, pois está defasado, inclusive as pessoas. Saliento ainda que não me centrei na 

problematização das relações afetivas entre os sujeitos, e sim no modo como se estruturam as 

relações possibilitadas pelas redes sociais, enfatizando sua arquitetura e estética relacional. 

   

4) Documentário WhatsApp. 
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Figura 06. Documentário WhatsApp – Tchebis Produções. Acervo pessoal da 

pesquisadora. 

 

 O quarto e último disparador de discussão é uma produção experimental desenvolvida 

por uma professora de sociologia
37

 e um grupo de estudantes. A Tchebis Produções, segundo 

informações encontradas em seu canal no Youtube
38

 é uma proposta criada no ano de 2013 

por um grupo de estudantes para divulgação das produções audiovisuais relacionadas a 

trabalhos solicitados pelos/as professores/as. Divulgado em dezoito de junho de 2015, o 

documentário feito sobre o WhatsApp e publicado no Youtube é bastante fértil no sentido de 

que mostra a utilização do aplicativo de troca de mensagens dentro de uma escola e os/as 

estudantes expõe suas opiniões sobre este produto.  

 É importante reforçar que nosso tempo foi comodificado, existe um borramento de 

fronteiras que outrora separavam as casas, os escritórios, as escolas, os lazeres. Na 

contemporaneidade esta divisão é imanente.  Bauman (2013, p. 100) alerta: 

 

No entanto, não é aos mercados de consumo que se deve atribuir a responsabilidade 

maior, muito menos total, por isso ter acontecido. Por ação, ou omissão, os 

mercados de consumo são acessórios em relação ao crime de provocar a dissolução 

dos vínculos inter-humanos – acessórios tanto antes quanto depois cometido ao 

crime [grifos do autor]. 

   

Por alguns dos/as jovens participantes da pesquisa estarem em classes escolares e 

outros já terem passado por estas, foi que pude perceber com este disparador algumas das 

                                                           
37

 Fátima Abreu, docente do Estado de Pernambuco/PE. 
38

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=uWGcViw5TBk. Acesso em 10/03/2016. 
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representações que reverberam da confluência entre o consumo dos artefatos culturais 

digitais, como a utilização do aplicativo móvel WhatsApp na escola. 

Alguns questionamentos como estes me auxiliaram a perceber que se ―em geral a 

tecnologia ultrapassou a política‖ (BAUMAN, 2014, p. 64) é preciso fazer da tecnologia um 

campo de luta política, uma arena de disputas por significação.  

 

3.2. Zona de turbulência: o que a Fanta e o guaraná Antarctica têm a ver com isso? 

 

Assim como existem correntes nas águas, existem nos ares, estas são como caminhos 

ou uma espécie de fluxo no ar que se encontra na atmosfera mais alta. Seja na água ou no ar, é 

preciso saber navegar. Na medida em que se avança nessa jornada, constituída por todas as 

etapas desta pesquisa, fui compreendendo as distâncias percorridas, expressas na apresentação 

dos materiais que fizeram parte dos procedimentos teórico metodológicos da investigação; os 

quatro disparadores de discussão e as duas campanhas publicitárias de refrigerantes. Estas 

campanhas foram escolhidas por mim para compor uma nova categoria de análise de dados, a 

qual se fez necessária após a produção do material empírico no grupo Fala Gurizada. É 

importante pontuar que estas duas campanhas não atuaram como disparadores de discussão e 

sim como fonte de análise na qual obtive inspiração a partir dos pressupostos teóricos e 

metodológicos da netnografia. Considerei importante a inclusão das campanhas publicitárias 

Leva na Boa da Fanta e Deu Match? Se joga do Escuro da Guanará Black porque ambas 

propostas dialogam amplamente com o problema central dessa pesquisa; na medida em que 

auxiliam a construir representações sociais e culturais que forjam compreensões sobre o modo 

de ser jovem na modernidade líquida. Estas campanhas se tornaram produtivos artefatos 

culturais circulantes nas mídias digitais, no ano de 2016 diferentes jovens foram 

convidados/as através do ciberespaço, da televisão e da publicidade impressa para 

participarem das promoções, cada promoção possuía estratégias bem delimitadas as quais 

possibilitaram a análise de diferentes Tecnologias do Eu (LARROSA, 2011) em exercício nos 

sujeitos consumidores desses artefatos.  

As quais abordam uma série de situações que costumam gerar desconforto, receio, 

emoções e reações adversas nas juventudes. Sendo possível utilizar a palavra stress para 

representar o conjunto de sensações e sentidos provocados nos/as jovens ao serem 

confrontados/as com os temas das campanhas. 

Quando em voo existem momentos em que o nível de stress dos/as passageiros/as, em 

sua maioria, costuma subir, geralmente quando o/a piloto/a avisa que a aeronave vai passar 
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por uma zona de turbulência. Tal aviso, que deveria ser apenas um alerta para que fossem 

adotadas as atitudes necessárias àquele momento de voo, termina por gerar desconforto, medo 

e mesmo pânico em casos extremos nos/as passageiros/as.  

No entanto, a zona de turbulência é um momento recorrente do voo, um caminho no ar 

a ser transposto; o que me fez pensar em muitas das situações vivenciadas pelas juventudes 

em tempos líquidos; e que são partes do próprio viver, caminhos que terão ou não que ser 

percorridos em algum momento e dos quais não é necessário ter medo.  

É exatamente nesse ponto que ambas as campanhas, cada qual no seu amálgama, 

encontram similaridade com a figura metafórica escolhida para simbolizar essa etapa do voo, 

a turbulência. A Fanta traz por meio da publicidade uma proposta diferente das concepções 

sociais sobre o comportamento dos/as jovens. Deste modo, lhes é possibilitado escolher 

diferentes roteiros, outro script
39

 social que permita condições de possibilidades para perceber 

a situação/turbulência como mais um momento da vida, sem supervalorizações ou reações 

construídas por regimes de representações que se pretendem hegemônicos (SILVA, 2013, p. 

192).  

 O Guaraná Antarctica por sua vez provoca o imaginário dos/as seus/suas 

consumidores/as no momento em que lança a proposta de uma viagem sem custos, com 

destino e parceiros/as desconhecidos/as. Apesar de esta campanha ser endereçada ao público 

jovem, a empresa não demarca uma idade para o término da juventude, delimita apenas o 

início desta, aos dezesseis anos, na medida em que exclui consumidores/as com idades 

inferiores a essa faixa etária.  

A seguir apresento as campanhas publicitárias mencionadas e retomadas no capítulo 

cinco, quando por meio das distâncias e territórios percorridos problematizei as observações e 

reflexões deste registro de voo por meio da análise do material empírico, vislumbrando o 

aterrizar antes de planejar novas rotas para seguir voando. 

 

3.2.1 Fanta – Leva na boa.  

 

 

                                                           
39

 A noção sobre script social e de gênero é defendida pela pesquisadora Drª Jane Felipe de Souza. O acesso ao 

conceito aconteceu durante o seminário avançado Scripts de gênero, maus-tratos emocionais e infâncias: 

questões conceituais cursado no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul – UFRGS no ano de 2016. O conceito encontra-se problematizado no capítulo cinco. 
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Figura 07 – Imagem promocional da Fanta – Adaptado de: http://www.coca-

07colacompany.com/videos/fanta-leva-na-boa-ytbvwnb9oeflo. Acesso em: 07/07/2016.  

 

 A marca Fanta de refrigerantes pertence à The Coca-Cola Company
40

 e foi lançada em 

1940. No ano de 2016 a empresa promoveu uma campanha publicitária denominada Fanta- 

Leva na boa, a qual teve início em 01/06/2016 às 00h:01min e terminou no dia 12/06/2016 às 

00h:00min. A mesma convidava os/as participantes a postarem um vídeo de 90 segundos em 

modo público, em uma de suas páginas nas seguintes plataformas: Instagram, Facebook, 

Youtube, Twitter ou Vine. A Fanta selecionou cinco youtubers para fazer parte da organização 

da promoção e os/as participantes deveriam escolher um/a destes/as youtubers famosos/as 

para aliar seu vídeo a um/a deles/as através de uma hashtag que identificava cada um. As 

hashtags eram #LevaNaBoaLuba, #LevaNaBoaLucasLira, #LevaNaBoaMaju, 

#LevaNaBoaMuca e LevaNaBoaPoladoFul. Cada participante poderia enviar vídeos com 

histórias diferentes para youtubers diferentes, desde que um vídeo por plataforma, cada conta 

dava o direito ao cadastro de um vídeo.  

 Os vídeos deveriam relatar histórias criativas, que retratassem situações 

constrangedoras e ao mesmo tempo engraçadas vivenciadas pelos/as participantes, e somente 

por eles/as. Essas situações constrangedoras, turbulentas em sua constituição, foram 

denominadas de fail
41

 pelos/as organizadores/as que solicitavam o relato do pior fail de cada 

                                                           
40

 Empresa do gênero de bebidas fundada em 1892 por Asa Griggs Candler com sede em Atlanta nos Estados 

Unidos da América. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Coca-Cola_Company. Acesso em 

27/12/2016.  
41

 Palavra em inglês que significa falha.  
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participante. Foram detalhadas pela empresa regras minuciosas para a elaboração dos vídeos, 

de acordo com o regulamento
42

, a respeito dos conteúdos veiculados.  

 A campanha publicitária foi endereçada a pessoas físicas maiores de treze anos, com 

comprovação através do RG – Registro Geral, sendo vetada a participação de funcionários/as, 

cônjuges e parentes até segundo grau.  

 Apesar de a campanha ter durado apenas doze dias, a movimentação entre os/as 

participantes foi intensa, foi instituída pela Fanta uma comissão julgadora que a princípio 

escolheu os trinta melhores vídeos de cada uma das cinco hashtags, totalizando cento e 

cinquenta potenciais participantes para a batalha dos fails, da qual saíram vencedores/as os/as 

mais votados. Destes, cada youtuber, como líder de sua própria batalha, escolheu dezesseis 

dos trinta vídeos pré selecionados pela comissão julgadora formando um total de oitenta 

vídeos finalistas, os quais foram publicados na plataforma Winnin. Os/as cinco mais 

votados/as de cada disputa foram então considerados/as finalistas.  

 Os/as cinco finalistas, um de cada hashtag, tiveram suas histórias contadas em um 

vídeo único no Canal Luba Tv com a participação dos/as cinco youtubers famosos, sendo 

estes, Luba
43

, Lucas Lira
44

, Majú Trindade
45

, Muca Muriçoca
46

 e Poladoful
47

, estes/as tiveram 

liberdade para apresentar uma possível solução para a situação contada no vídeo finalista de 

seus respectivos times.  

 Dos/as cinco finalistas, foi eleito um vídeo para ser postado no canal Luba Tv e 

repostado por todos/as os youtubers, pelos/as participantes e pela marca Fanta em suas 

extensões nas redes sociais.  

 

3.2.2 Deu match? Se joga no escuro!  
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 Regulamento completo da promoção disponível em: https://winnin.com/fanta/. Acesso em 27/12/2016. 
43

 Lucas Feuerschütte, dono do canal Luba Tv no Youtube com 3.619.912 inscritos/as. Disponível em: 

https://www.youtube.com/user/LubaTV/about. Acesso em: 27/12/2016.  
44

 Lucas Lira, dono do canal Invento na hora no Youtube com 5.011.070 inscritos/as. Disponível em: 

https://www.youtube.com/user/inventonahora/about. Acesso em: 27/12/2016. 
45

 Maria Júlia Trindade, dona do canal Maju Trindade no Youtube com 1.494. 421 inscritos/as. Disponível em: 

https://www.youtube.com/user/majuthings/about. Acesso em 27/12/2016. 
46

 Murilo Cervi, dono do canal Muca Muriçoca no Youtube com 2.935. 190 inscritos/as. Disponível em: 

https://www.youtube.com/user/mucamuricoca/about. Acesso em: 27/12/2016.  
47

 Gabriel Tenório Dantas, dono do canal MrPoladoful no Youtube com  3.193.098 inscritos/as. Disponível em: 

https://www.youtube.com/user/MrPoladoful/about. Acesso em: 27/12/2016. 



57 
 

 
Figura 08 – Guaraná Antarctica Black – Adaptado de: 

http://www.guaranaantarctica.com.br/deumatch.Acesso em 26/12/2016. 

 

A promoção Deu Match
48

? Se joga no escuro foi lançada pela marca de refrigerante 

Guaraná Antarctica, pertencente à Companhia Antarctica Paulista, no dia 06/03/2016 com 

término em 13/05/2016, válida apenas para o território brasileiro, destinada a todo/a e 

qualquer consumidor/a, pessoa física, de idade igual ou superior a dezesseis anos, desde que 

residente no país. Os/as participantes com idades entre dezesseis e dezoito anos incompletos 

deveriam informar o número de CPF (Cadastro de Pessoa Física) e o endereço de e-mail de 

um de seus responsáveis legais.  

Para participar da promoção o/a participante deveria adquirir um ou mais produtos da 

marca Guaraná Antarctica Black na embalagem promocional (lata ou garrafa pet de 2l) e 

acessar o site www.sejoganoescuro.com.br. Logo após preencher o cadastro, registrando o 

código do anel ou o rótulo do produto, deveria responder corretamente a pergunta: - ―Você se 

joga no escuro com?‖, sendo que cada participante poderia concorrer com dez códigos 

promocionais.  

De acordo com o regulamento da promoção
49

 os prêmios consistiam em nove pacotes 

de viagens, sendo oito em território nacional e um internacional, num total de dezoito 

ganhadores/as, combinados/as aleatoriamente em pares combinados com o mesmo destino por 
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 Match em inglês significa combinar.  
49

 Regulamento da promoção Deu Match? Se joga no escuro! Disponível em: 

http://www.guaranaantarctica.com.br/deumatch/media_v8/pdf/regulamento.pdf. Acesso em 26/11/2016 

http://www.sejoganoescuro.com.br/
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dupla. É interessante mencionar que os destinos fazem referência a lugares propícios para a 

prática de esportes radicais, o que segue na proposta de marketing adotada pela empresa em 

meados dos anos 90 quando elegeu Ronaldo Nazário, ícone do futebol como garoto 

propaganda e no ano de 2016 elegeu Gabriel Medina, brasileiro surfista.   

Para divulgar a promoção, a campanha utilizou-se de diversas estratégias e canais, o 

primeiro deles foi a página do Guaraná e o segundo foi a sua extensão na rede social 

Facebook, a qual contava com 16.260.231 curtidas
50

. Outro meio utilizado na divulgação foi o 

convite a dois youtubers
51

 para uma viagem juntos sem conhecerem o destino ou o que fariam 

neste lugar. Os/as convidados/as foram Victor Meyniel
52

 e Jade Seba
53

, os dois entraram em 

um avião, pousaram em Nova York e foram direto para um hotel, local em que descobriram 

que fariam a cobertura da première de um dos filmes da saga The Divergent Series
54

, o qual 

dialoga com a proposta da campanha na medida em que traz no enredo a junção de dois 

desconhecidos para a superação de obstáculos e testes em espaços físicos e virtuais.  

Ao percorrer as distâncias demarcadas pelos quatro disparadores de discussão e pelas 

duas campanhas de refrigerantes percebi que estes, por meio de diferentes estratégias, 

colaboraram para que eu pudesse compreender os delineamentos etários e representacionais 

referentes às concepções de juventudes na modernidade líquida. Faço a ressalva de que o 

próximo território avistado justifica a razão pelo qual escolhi nessa pesquisa trabalhar apenas 

com artefatos culturais que estão na e para além da escola. Ao pesquisar artefatos que 

possuem estratégias educativas e com os quais é possível problematizar como o/a jovem se 

produz e é produzido/a por estas instâncias educativas não formais, porém que devem receber 

atenção especial por parte das instituições formais de educação. 

No próximo capítulo me detive em discorrer a respeito dos conceitos teóricos mais 

imbricados como operadores nessa investigação, no que diz respeito às juventudes, aos 

artefatos culturais, ao consumo e o conceito de lugares convencionados de comunicação em 

rede, o qual, apresento nesta pesquisa. 
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 Informação capturada em 26/12/2016 às 21h e 03min. 
51

 Youtuber‘s ou Vlogueiros/as são pessoas que fazem vídeos para um canal próprio ou em grupo no Youtube, 

suas produções se tornam possibilidades rentáveis para divulgação de propaganda pelo alto número de acessos. 
52

 Victor Meyniel tem 17 anos e começou a ficar conhecido no Brasil a partir da publicação de vídeos no Vine, 

um site de armazenamento de vídeos de até seis segundos fundado em 2012. Victor possui um milhão de 

seguidores no Facebook e 2,5 mil publicações no Vine. Disponível em: http://kzuka.clicrbs.com.br/geek-

me/noticia/2015/02/conheca-victor-meyniel-o-sucesso-brasileiro-do-vine-4698951.html. Acesso em 26/12/2016.  
53

 Jade Seba é embaixadora da Guaraná Antarctica, tem 23 anos e trabalha com temas variados a respeito da 

moda. Mais informações disponíveis em: http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/at-revista/jade-

seba-revela-como-conquistou-15-milhao-de-seguidores-no 

instagram/?cHash=f8103bb70ac3ed09e3901e0bec837202. Acesso em: 26/12/2016.  
54

 Insurgente part II, lançado em março do ano de 2016, sob direção de Robert Schwentke.  
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4 TERRITÓRIOS AVISTADOS 

 

Apesar do avanço veloz das redes de vigilância eletrônica que se infiltram pelos 

muros das escolas atuais, fazendo circular imagens e informações em tempo real, 

ainda é costume proibir os alunos de entrar nos edifícios com suas próprias câmeras 

e demais dispositivos característicos da sociedade de controle, como celulares, 

computadores ou tablets (SIBILIA, 2012, p. 173) [grifos da autora]. 

 

 

Figura 09 – Sala de aula com porta celulares. Adaptado de: 

https://www.facebook.com/ceapijui/photos/pcb.943314365746731/943313765746791/?type=

3&theater. Acesso em 29/02/2016. 
 

Escolhi um território especial para começar a avistar as juventudes: a escola. A autora 

mencionada faz uma análise a respeito da escola como um lugar de confinamento, a qual se 

distancia de algumas conexões que ―ameaçam desbaratar a antiga lógica disciplinar‖ 

(SIBILIA, 2012, p. 172). A leitura da imagem a ser feita é muito inquietante, a mesma foi 

disponibilizada em uma página de uma escola particular do estado do Rio Grande do Sul. A 

fotografia no anúncio da instituição mostra uma possível solução para um problema gerado 

pela manipulação frequente dos celulares no momento da aula. Parece-me que a escola se põe 

em uma posição insuspeita e austera, prefere não dialogar com essa característica da 

juventude contemporânea do século XXI. Foi pensada uma sansão, uma racionalidade 

normativa que proíbe o acesso a internet na sala de aula, portanto, os/as estudantes desta 

escola, ao chegarem na sala de aula, devem depositar seus smartphones em uma caixa de 

madeira ou porta celulares.  
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Não desejo proferir juízos de valor com relação a esta regra da escola, mas sim pensar 

e problematizar: Que juventudes se produzem nestes espaços? Que representação de 

juventude essa escola possui? Me parece que um fator importante pode estar sendo 

negligenciado, que é o tempo contemporâneo. Sibilia (2012, p. 185) traz um aspecto 

considerável para estas questões, o maior medo da escola talvez seja ―[...] que os aparelhos se 

convertam num novo e poderoso agente de dispersão ou de fuga de confinamento.‖ Acredito 

que outros espaços na contemporaneidade estão investindo mais na proximidade com os/as 

jovens do que a instituição centenária, que tem mantido padrões lineares.  

 

A escola que hoje conhecemos, apesar das muitas transformações, ainda mantém 

um forte vínculo com a escola disciplinar da Modernidade sólida. Essa escola 

disciplinar está alinhada com a ética de adiamento da satisfação da sociedade de 

produtores. Ela não foi pensada para ser uma escola de prazer, uma escola para 

atender os desejos imediatos das crianças. O funcionamento da maquinaria escolar 

não era movido pelo desejo, mas pela vontade. Um dos grandes ensinamentos era 

justamente este: dominar o desejo, desenvolver a vontade. A satisfação prevista 

pela escola disciplinar era adiada para o final do ano, para o final do ciclo, para a 

vida adulta, para o futuro. A sala de aula era um lugar de trabalho. O único prazer 

admissível era o prazer de aprender aquilo que estava sendo ensinado. A escola da 

Modernidade sólida pensava no longo prazo, em uma temporalidade linear e 

contínua (VEIGA-NETO; SARAIVA, 2009, p. 198). 

 

 Conforme o autor e a autora expressam, é possível visualizar que a sala de aula 

mantém-se ao esquema tradicional secular. Algumas ferramentas são submetidas e toleradas 

porque muitas vezes são consideradas ―neutras‖. Dessa maneira não é priorizada uma lógica e 

um tempo pontilhista ―marcado pela sucessão de projetos‖ (VEIGA-NETO; SARAIVA, 

2009, p. 198) que atendam a necessidade de prazer e estímulos constantes.  

 Com o território silenciado de constantes notificações, inviabiliza-se a criação de 

projetos articulados ao artefato midiático celular. Talvez, ao invés de impedir o uso desse e de 

outros aparelhos, as instituições poderiam atentar para a existência de uma potência 

pedagógica fértil aliada ao fato do/a estudante poder co-construir conhecimento a partir dos 

mecanismos disponibilizados nos celulares. Elisabete Maria Garbin (2003, p. 120), ao falar 

sobre a cultura juvenil e a proliferação dos espaços em rede, se expressa a respeito do desafio 

ao qual muitos/as jovens são expostos: ―Parto da premissa de que a Internet não pode mais ser 

vista como um local apenas de troca, de busca de informações ou ainda de encontros entre 

pessoas, mas, também, como um local de produção de conhecimento‖. 

 É importante tematizar também a respeito de outras instâncias, tais como as empresas 

criadoras de aplicativos móveis, que compreenderam alguns gostos e costumes construídos 
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pela gurizada
55

 e se aproximaram da mesma possibilitando que esta seja autora e produtora do 

saber. Em algumas circunstâncias os/as jovens sentem-se mais acolhidos ao apresentarem um 

vídeo em seu canal no Youtube e são mais resistentes para apresentar um trabalho frente à 

turma. A turma muitas vezes é composta por vinte ou trinta pessoas, ao passo que o acesso ao 

vídeo pode alcançar milhões. Cito essas questões para demonstrar o quão produtivo é o 

trabalho dos que se colocam a integrar estes artefatos, compreendendo que os/as jovens são 

constituídos na e pela cultura. Os/as jovens estão consumindo os artefatos culturais, estes são 

bem aceitos entre eles/as, pois, ao invés de se colocarem distante do/a jovem, as 

inteligibilidades e situações propiciadas pelos/as produtores/as dos artefatos culturais em 

questão se aproximam das culturas jovens e começam a ser com significado em suas vidas. 

Nesse sentido, compreendem o modo de vida das juventudes e criam uma atmosfera de 

confiança e sociabilidade. ―As comunidades virtuais estabelecidas através da Internet se 

inserem nessa malha de globalização, a qual permite que jovens de culturas distintas tornem-

se onipresentes na Rede [...]‖ (GARBIN, 2003, p. 122).  

 Diante dessas questões rapidamente aqui expressas abordo na continuidade dessa 

narrativa algumas considerações acerca da juventude enquanto construção histórica e social, 

juntamente a seus diferentes e alargados significados na modernidade líquida. Para isso tracei 

um contraponto entre uma antiga expressão: ―Os/as jovens tem a cabeça nas nuvens”. Esta 

expressão funcionava como uma maneira de ver e situar os/as jovens no mundo e mostro 

como esta passou por uma forte mudança de significado, operando em outro sentido e espaço. 

Se antes esta era muitas vezes pejorativa e preconceituosa, agora é compreendida em uma 

escala diferente, pois os significados são móveis em nosso tempo fluído e, como proferia 

Rossana Reguillo (2003, p. 115), não se pode mais ter uma definição fechada e 

homogeneizada de algo, alguém ou um grupo.  

 

4.1 Juventudes com a cabeça na nuvem 

Pois é recomendável, como nos pedem, determinam e recomendam, que a cabeça 

esteja na terra, na assim chamada realidade, naquilo a que se referem os jornais e os 

noticiários de televisão, e não fora daqui, no mundo da lua, flutuando nas nuvens 

(GANBINI, 2010, p. 150). 

 

 Se em algum momento se pensa que os/as jovens da modernidade líquida têm a cabeça 

nas nuvens, são sonhadores/as e frequentemente tropeçam por serem distraídos/as, pode-se 

dizer que este entendimento é um tanto quanto equivocado. Talvez os/as jovens estejam mais 
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 Expressão utilizada no extremo sul do Brasil para referir-se a crianças e jovens. 
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preocupados/as com ―roupas, vestimentas e linguagens
56

‖ (REGUILLO, 2003, p. 107) e 

pareçam distraídos/as, mas não merecem esta definição do senso comum. Os tempos na 

contemporaneidade transcenderam e borraram fronteiras. Atualmente pode ser dito que os/as 

jovens estão com a cabeça nas nuvens, mas esta nuvem, não quer referir-se a distração e, sim, 

a um artefato da cultura das mídias digitais chamado de nuvem.  

Na sequência desta viagem/pesquisa foi possível compreender as dimensões e relações 

do/a jovem neste tempo veloz e sedutor. Quando alguém pergunta onde vamos guardar 

determinados arquivos de fotos, vídeos ou outros dados, a resposta que ecoa é: ―Vou colocar 

na nuvem‖. Sabe que nuvem é esta? 

 

 
Figura 10 – Juventudes entre nuvens do ciberespaço. Disponível em 

http://www.lavancom.com/. Acesso em: 17/02/2017 

 

Cloud Computing, ou computação em nuvem, é um conceito referente à utilização da 

memória de armazenamento executada a partir de um lugar na internet (nuvem). A maior 

característica é dispor de tudo que uma pessoa coloca neste espaço e esta ter acesso em 

qualquer parte do mundo. Cabe mencionar a empresa Dropbox
57

, em sua página ela apresenta 

as vantagens dos serviços que oferece, como a possibilidade de rever lembranças em qualquer 

lugar e guardar arquivos com segurança, podendo usar qualquer dispositivo próprio ou não.  

Pairam na nuvem os signos da cultura, textos, músicas, imagens, mundos virtuais e, 

nas palavras de André Lemos (2013, p. 15), a nuvem se situa no ciberespaço e nela estão 
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 Tradução minha. 
57

 Dropbox é um serviço para armazenamento e partilha de arquivos. É baseado no conceito de "computação em 

nuvem". Ele pertence ao Dropbox Inc., sediado em San Francisco, Califórnia, EUA. Disponível em 

https://www.dropbox.com/pt_BR/. Acesso em 10/02/2016. 
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disponíveis mundos virtuais, simulações e softwares. Isto faz com que os/as usuários/as da 

nuvem (no caso desta pesquisa os/as jovens) tornem-se ubiquitários, ―no momento em que 

eles estão em algum lugar, eles estão em toda parte – e interconectam-se em um único tecido 

multicor, fractal, volátil, inflacionista, que é, de toda forma, o metatexto englobante da cultura 

humana‖, razão pela qual ilustro essa afirmação com a descrição escolhida para iniciar esta 

seção, Juventudes com a cabeça na nuvem. Sabe-se que a nuvem não mais significa uma 

expressão que diminua este/a jovem, mas, sim, remete ao entendimento de um/a jovem que se 

utiliza da nuvem – cloud, conectado/a aos espaços virtuais e que está com a cabeça 

cotidianamente nestas nuvens do ciberespaço, armazenando sua vida. Garbin (2003, p. 120) 

faz uma provocação profícua: 

Efetivamente, a velocidade com que a mídia eletrônica se transforma está fazendo 

com que pessoas e discursos estejam em muitos lugares ao mesmo tempo, distâncias 

sejam abreviadas, imagens e sons circulem vertiginosamente, capitais se reúnam, 

pessoas se ―aproximem‖ virtualmente e, por que não dizer, realmente? [grifos da 

autora]. 

 

 Pessoas estão trocando arquivos, em contato constante, os arquivos ficam na nuvem, 

provisoriamente e/ou eternamente. É importante situar estas questões no mote central desta 

pesquisa para compreender como as juventudes do século XXI estão sendo educadas por estes 

artefatos e como transitam na cultura compartilhando diferentes significados.  

Diante deste cenário ubiquitário é importante a contribuição histórico-cultural acerca 

das juventudes. Segundo Maria Rita Kehl (2007, p. 90), ―o prestígio pela juventude no Brasil 

é recente‖. Através das palavras da autora podemos começar a desenhar a construção social e 

histórica do conceito de juventude no Brasil da modernidade sólida. Kehl aborda o 

pensamento de Nelson Rodrigues, quando este escreveu em uma crônica: ―O Brasil de 1920 

era uma paisagem de velhos‖. Isto porque nestes anos: 

Um homem de 25 anos já portava o bigode, a roupa escura e o guarda-chuva 

necessários para identificá-lo entre os homens de 50, e não entre os rapazes de 18. 

Homens e mulheres eram mais valorizados ao ingresso na fase produtiva/reprodutiva 

da vida do que quando ainda habitavam o limbo entre infância e a vida adulta 

chamado de juventude, ou, como se tornou hábito depois da década de 1950, de 

adolescência (KEHL, 2007, p. 90). 

 

Na sociedade contemporânea de um mundo líquido moderno (BAUMAN, 2001), 

algumas racionalidades foram modificadas e, diante disso, conforme aponta a autora, os/as 

jovens que antes eram púberes e desejavam sair rapidamente do limbo entre infância e fase 

adulta, passaram a ser entendidos/as como sujeitos integrantes de uma faixa privilegiada das 

sociedades industriais.  
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O tempo presente tem sido marcado por ambivalências e nesta redoma encontram-se 

algumas brechas para entender como os/as jovens passaram a serem considerados/as 

consumidores/as lucrativos para as empresas. Kehl analisa que o aumento do período de 

formação escolar, a colossal disputa dos mercados de trabalho nos países capitalistas e a 

recente escassez de empregos destina o/a jovem adulto/a a viver um longo tempo na posição 

de adolescente, dependente economicamente da família e separado das responsabilidades, 

sendo assim, inapto para decidir e tomar conta da sua vida.  

Em contrapartida, outra noção de jovem passa a ser fabricada. A manutenção da 

juventude, advinda dos discursos da cultura da mídia começa a ser gestada para sobrepor a 

antiga fase do limbo, ser encarnada como a melhor fase da vida de um ser humano.  

Ser jovem virou slogan, virou clichê publicitário, virou imperativo categórico – 

condição para se pertencer a uma certa elite atualizada e vitoriosa. Ao mesmo 

tempo, a ―juventude‖ se revelava um poderosíssimo exercito de consumidores, livres 

dos freios morais e religiosos que regulavam a relação do corpo com os prazeres e 

desligados de qualquer discurso tradicional que pudesse fornecer critérios quanto ao 

valor e à consistência, digamos, existencial de uma enxurrada de mercadorias, 

tornadas, da noite para o dia, essenciais para a nossa felicidade (KEHL, 2007, p. 92) 

[grifos da autora]. 

 

Dessa maneira, é possível compreender algumas interfaces do entendimento destas 

juventudes que se moldam continuamente na velocidade fluida das informações que povoam 

os entre-lugares em que drapejam a educação, o trabalho e a cultura. 

No século XXI a compreensão de juventude e velhice assumem contornos que outrora 

seriam inaceitáveis. Parece-me possível dizer que, na atualidade, os indivíduos considerados 

como adultos não mais seguem de modo tão linear como outrora os padrões de 

comportamento até então esperados, pois optam por perpetuar um determinado ideário da 

juventude, o qual alarga seu entendimento. Vive-se um tempo e um espaço em que marcações 

entre gerações encontram-se esmaecidas de forma a entrecruzarem-se.  

A adesão a tecnologias e práticas de consumo, centradas no presente, criam 

condições para que os mundos infantil e adulto abram-se a interdependências e 

estabeleçam pontos de contato cada vez mais intensos. Sob tais circunstâncias, 

crianças e adultos podem consumir as mesmas mercadorias, participar das mesmas 

atividades e compartilhar preferências, como a atração pela ficção e por formas de 

entretenimento mediadas eletronicamente (ESPERANÇA, 2013, p. 167). 

 Com relação ao exposto, sobre um grupo populacional compartilhar significados, é 

válido fazer algumas problematizações a respeito do conceito de geração. Na pesquisa 

desenvolvida por Sandro Faccin Bortolazzo (2015), na qual este faz um intenso levantamento 

do que se entende historicamente por geração
58

 o pesquisador proporciona condições de 
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 De acordo com esta pesquisa intitulada A geração digital como identidade cultural na contemporaneidade, 

Bortolazzo (2015, p. 04) ao debruçar-se sobre o conceito de geração realiza uma retrospectiva teórico-conceitual 
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possibilidade para compreender como a contemporaneidade lança, e coloca em circulação 

toda uma malha de inteligibilidades sobre os/as jovens e suas interfaces com as tecnologias, 

chegando no que se conhece por Geração Digital (TAPSCOTT, 2010). Com isso, é 

importante acrescentar que: 

Dessa forma, talvez, se possa dizer que para narrar os sujeitos digitais, um dos 

elementos ―sólidos‖ que precisam ser ―liquidificados‖ estão inscritos no próprio 

enfraquecimento dos vínculos que ligam uma ideia de geração à idade biológica ou a 

uma etapa de vida já determinada e sujeita a definições cronológicas. O conceito de 

geração é uma ferramenta multiuso, já que estamos diante de fronteiras ―embaçadas‖ 

em que é possível enxergar crianças digitais, jovens digitais, mas também adultos 

jovens e idosos imersos nas tecnologias. As categorias se encontram, por assim 

dizer, mais elásticas, ―quebradiças‖ e móveis (BORTOLAZZO, 2015a, p. 186).  

 Outro aspecto do trabalho de Bortolazzo (2015, p.17) que dialoga com os caminhos 

escolhidos na compreensão dos territórios avistados nessa pesquisa, em especial as 

juventudes, cujas ―cabeças‖ situam-se na nuvem é a maneira como este pesquisador, bacharel 

em comunicação social/jornalismo, examina em sua investigação as formas de interação entre 

as narrativas midiáticas e as acadêmicas na produção e circulação dos saberes sobre a Geração 

Digital. O autor faz referência à aparente dispersão, em termos de atenção, dos sujeitos jovens 

da Geração Digital com produtos não tecnológicos, os quais, no entanto, são altamente hábeis 

no uso das tecnologias digitais e capazes de executar várias tarefas ao mesmo tempo no 

ciberespaço. Juventudes estas caracterizadas pela avidez em consumir artefatos digitais e 

compartilhar informações até outrora, de cunho privado. Esta rede discursiva foi tramada a 

partir da análise atenta dos significados circulantes em duas revistas semanais brasileiras, 

Veja e Época, as quais se dedicaram em diversos momentos em convidar especialistas para 

explicarem os/as filhos/as da liquidez.  

Regina Novaes e Paulo Vannuchi (2007, p.10) trazem uma intrigante colocação sobre 

a caracterização deste período considerado privilegiado pela indústria cultural e por 

sujeitos/as contemporâneos/as.  

São arbitrários culturais e regras socialmente construídas que determinam em que 

momento e por meio de quais rituais de passagem se muda de uma fase de vida para 

outra. Assim variam as idades cronológicas. Na concepção das sociedades clássicas 

greco-romanas, a juventude se referia a uma idade entre os 22 e os 40 anos. Juvenis 

vem de aeoum, cujo significado etimológico é ―aquele que está em plena força de 

idade‖. Naquela cultura, a deusa grega Juventa era evocada justamente nas 

cerimonias do dia em que os mancebos (adolescentes) trocavam a roupa simples 

pela toga, tornando-se cidadãos de pleno direito.  

                                                                                                                                                                                     
que passa por Augusto Comte (1830-1840), o qual utilizava-se apenas da idade biológica e do período de tempo 

decorrido entre descendentes de uma mesma linhagem acreditando que uma geração substituía a  outra na vida 

pública. Segue com Wilhelm Dilthey (1850-1860) que ao abordar o conceito de geração valoriza as experiências 

vivenciadas, chegando até Mannheim (1982), o qual distancia-se do positivismo e considera as gerações como 

―resultados de muitas descontinuidades produzidas exatamente por mudanças históricos sociais‖ (idem, 2015b).  
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 Na idade antiga a expectativa de vida era curta, era comum a maior parte dos 

indivíduos falecerem por volta dos trinta anos, com isto as pessoas passavam de uma etapa da 

vida praticamente para outra, ou seja, da juventude para a velhice, pois a expectativa de vida 

era baixa. Ao trazer esta informação destaca-se a similaridade com o fenômeno atual que 

amplia a noção de juventude. Conforme Kehl (2007, p.89), ao dar-se elasticidade ao conceito, 

considera-se que no espaço de tempo entre os 18 e 40 anos, ―todos os adultos são jovens‖. 

Este alargamento não mais tem relação com a expectativa de vida, uma vez que, nos dias 

atuais, a média de vida paira em torno dos 75,2 anos
59

, hoje, mais do que um intervalo de 

tempo, as juventudes tornam-se ―um estado de espírito, um jeito de corpo, um sinal de saúde e 

disposição, é um perfil do consumidor, uma fatia do mercado onde todos querem se incluir‖ 

(KEHL, 2007, p.89-90). 

 Os/as habitantes do mundo contemporâneo adotaram um sinônimo menos agressivo 

para a velhice, a terceira idade, minimizando as características desta fase da vida. Na medida 

em que este termo torna-se naturalizado na cultura um ―dano colateral‖ (BAUMAN, 2013a) 

eleva-se, silenciosamente, o esvaziamento do espaço e tempo do indivíduo até então 

considerado adulto. Se a infância permanece considerada a primeira fase da vida e a velhice 

passa a ser a terceira etapa, o intervalo entre as duas passa a ser ocupado pela noção de 

juventude que gradativamente derrete a fase adulta, a qual se dilui no ideal de perpetuação do 

que muitos/as consideram o melhor tempo da vida.  

 Kehl descreve este fenômeno com a seguinte assertiva: ―Passamos de uma longa, 

longuíssima juventude, direto para a velhice, deixando vazio o lugar que deveria ser ocupado 

pelo adulto‖ (2007, p. 90). 

 A liquidez na contemporaneidade desfaz grande parte dos marcadores entre as fases da 

vida, mesmo nas sociedades ocidentais sempre existiram ritos de passagem que simbolizavam 

a prontidão do indivíduo para outro estágio de seu desenvolvimento, não apenas físico, mas 

emocional e social. Assim, acontecia com os bailes de debutantes que apresentavam a jovem à 

sociedade e informavam oficialmente que ela estava pronta para assumir responsabilidades da 

vida adulta, como casar e constituir família. Ao rapaz era o ingresso no serviço militar que o 

tornava homem, ensinando-lhe o que porventura o contexto familiar não tivesse realizado. 

Estes dois marcadores da modernidade subsistem no mundo contemporâneo, porém não 
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 De acordo com pesquisas realizadas pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível 

em: http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2015/12/expectativa-de-vida-dos-brasileiros-sobe-para-752-

anos-diz-ibge.html. Acesso em 11/02/2016. 
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carregam os mesmos significados. Nem mesmo o término dos estudos ou o ingresso no 

mercado de trabalho servem como ritos de uma etapa à outra.  

Em nossas sociedades laicas, em que faltam ritos de passagem para sinalizar o 

ingresso na vida adulta, os objetos de consumo e os espaços próprios para 

frequentação adolescente – a lanchonete, o baile funk, a boate, os megashows, de rua 

– substituem os ritos característicos das culturas pré-modernas. Os jovens também 

inventam seus próprios ritos. Penso que o consumo de drogas leves como a maconha 

ou a cerveja funciona como prova ou desafio para decidir a entrada dos novatos em 

certos grupos, estabelecendo a linha não só entre os caretas e os entendidos, mas 

entre os que são vistos como ainda crianças e os que já se consideram com um pé na 

vida adulta (KEHL, 2007, p.95) [grifos da autora]. 

 

 A situação descrita pela autora e os novos ritos de passagem criados por aqueles/as 

que estão ingressando na juventude sinalizam que, embora as fronteiras entre as idades 

tenham sido derrubadas, no que se refere às etapas do desenvolvimento humano, elas 

permanecem, principalmente no que diz respeito ao amadurecimento emocional do púbere 

para o adulto. A medida em que os/as adultos/as passam a adotar ideais teen
60

, é possível 

começar a entender o desamparo vivenciado por estes/as jovens, até então denominados/as 

como adolescentes que não encontram nos próprios familiares e circuitos sociais que 

frequentam ―adultos‖ que lhes auxiliem a encontrar perspectivas de futuro e assumir 

responsabilidades e viver de modo independente. Segundo a mesma autora, ―eles buscam 

encontrar na vida dos mais velhos alguma perspectiva de futuro, mas encontram um espelho 

deformado de si próprios‖ (KEHL, 2007, p. 97) e, diante disso, o processo de teenaginação da 

cultura ocidental parece causar a insegurança identitária nos/as jovens situados/as 

principalmente entre os 13, 15 ou 17 anos de idade, pois perdem gradativamente os 

referenciais em seus grupos de convívio, fazendo com que busquem por segurança em outras 

esferas. ―Daí a necessidade de identificar-se com comunidades particulares, étnicas, religiosas 

ou infracionais capazes de recriar um sentimento de inclusão coletiva‖ (LIPOVETSKY e 

SERROY, 2011, p.52). 

 Corroborando para o entendimento das juventudes contemporâneas é importante 

ressaltar a necessidade de identificação do indivíduo na construção da própria identidade a 

partir de um processo de ―ancoragem comunitária‖ (LIPOVETSKY e SERROY, 2011, p.52). 

Aliado a isto prolifera-se um ideal de busca constante pelo corpo perfeito, um hedonismo 

característico do século XXI.  

Desenvolve-se uma nova relação com o corpo: obsessão com a saúde, culto do 

esporte, boa forma, magreza, cuidados de beleza, cirurgia estética... manifestações 

de uma cultura tendencialmente narcísica. Claro que essas lógicas são 

desenvolvidas de maneira muito desigual em todo o globo, mas por toda parte 
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 A expressão teen vem do inglês teenage – adolescência. Ao me referir aos ideais teens faço menção à rede de 

significados que circulam em torno dos/as desejos juvenis.  
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progridem a dinâmica de individualidade, com a autonomização da existência 

individual cada vez mais voltada para si mesma, a busca de um bem-estar pessoal e 

consumidor (LIPOVETSKY e SERROY, 2011, p. 48) [grifos dos autores]. 

 

 A própria noção de felicidade é um paradoxo que transita entre a era moderna que 

almejava o progresso das ciências e das técnicas e a ênfase moderno-líquida que almeja 

cuidados de beleza e manifesta muitas vezes um culto a si mesmo/a. Dessa forma, os/as 

jovens contemporâneos/as aprendem desde muito cedo a ocupar alguns lugares no mercado de 

consumo. 

Toda a publicidade apela para o ―sem limites‖ da vida adolescente representado pela 

velocidade da moto, pela potência do aparelho de som, pela resistência do carro, 
pelo barato da cerveja e do cigarro, pelo corpo aeróbico e perfeito malhado nas 

academias e transformado em ícone sexual, objeto incontestável do desejo de 

jovens, velhos e crianças. Diante de tanta idealização e na falta de um sistema de 

referências alternativo aos valores do consumo – sistema que deveria estar sendo 

permanentemente elaborado por jovens e adultos, mas não está – os pais sentem-se 

desautorizados a barrar certos excessos de seus filhos (KEHL, 2007, p. 100) [grifos 

da autora]. 

A busca pela segurança torna-se um continuum, tanto para os/as jovens que procuram 

por modelos que os/as representem, como para os/as que desejam permanecer eternamente 

jovens e buscam um espelho que lhes mostre o que desejam ver e não as marcas ditadas pelo 

tempo, transparente nas mudanças corporais naturais ao processo de crescimento, 

desenvolvimento, envelhecimento e morte. 

Um interessante nicho do mercado que nos ajuda a pensar nessas questões referentes 

ao alargamento da juventude, em especial acerca das práticas estéticas corporais é o da 

indústria de cosméticos. Conforme Gilles Lipovetsky (2007, p. 116) ―na oferta pletórica do 

mercado: o principio de autonomia tornou-se a regra de orientação legitima das condutas 

individuais‖. O consumidor contemporâneo, de acordo com este autor, ganha a liberdade de 

fugir aos moldes impostos no passado, ele torna-se um ―turboconsumidor‖, um comprador 

móvel, que não sente mais necessidade alguma de justificar suas escolhas a quem quer que 

seja. Deste modo, se alguém gasta a maior parte do seu dinheiro com cosméticos, roupas ou 

outros adereços, isso apenas diz respeito a si próprio, mesmo que em seu grupo familiar 

existam outras prioridades. 

 Neste interim está a nuvem, que passa a assumir lugar de destaque na vida de todos/as, 

sejam consumidores ativos ou em estado de latência. Acentua-se a dinâmica da 

individualidade na modernidade líquida, os canais de acesso a informação multiplicam-se e no 

Google, que passa a ter tudo que procuramos (ESPERANÇA, 2013). 

A nuvem não é física, mas é constituída por um corpo de significados que precisam ser 

filtrados e não apenas recebidos e armazenados. A nuvem traz em si espirais infinitas de 



69 
 

informações, notícias e mensagens com ou sem nexo. Na nuvem somos convidados/as a uma 

constante audiência, conteúdos são mostrados e selecionados de acordo com critérios 

publicitários, jornalísticos e dos próprios sujeitos que produzem notícia em rede. Entretanto, o 

filtro e a acepção que o/a usuário precisa fazer a cada conteúdo acessado, arquivado ou 

replicado acontecem em razão de que apesar da internet ser democrática e nos apresentar 

várias vias de informação, este pode ainda assim não ter sido produzido por fontes confiáveis.  

 Até que fosse estabelecido o processo de formação da nuvem os/as habitantes da 

contemporaneidade traçavam limites no espaço físico para agrupar seres ou objetos em 

determinados lugares. Da mesma forma estabeleciam limites em espaços coletivos com a 

presença de guardas e segurança. Uma época de autorizações para determinar o que é 

desejável ou indesejável (BAUMAN, 2011, p. 203); porém no que diz respeito à nuvem, não 

há um controle externo e, sim, a permissão ou não de cada usuário/a, de modo completamente 

individual. 

 Na nuvem não há muros ou barreiras se não aqueles erguidos ou derrubados de forma 

imaterial pelo/a próprio/a usuário/a, que assume ou não suas escolhas de modo plenamente 

consciente, mas irá colher suas consequências.  

No caminho de análises de autores/as como Costa (2007), Beatriz Sarlo (2001), Neil 

Postman (1999) e Bauman (2011) encontram-se indícios da desestabilização das hierarquias 

geracionais. Bauman apresenta três categorias geracionais sucessivas a partir do período pós-

guerra, são estas: geração baby bommer, geração X, geração Y e esboça a constituição da 

chamada geração Z. Os/as baby bommer são aqueles/as nascidos/as entre 1946 e 1964, no 

intercurso pós-guerra, período sublinhado por significativos aumentos nos índices de 

natalidade, com o retorno dos soldados que sobreviveram aos campos de batalha e campos de 

prisioneiros. Ávidos por planejarem um futuro seguro, ao regressarem ainda marcados pelo 

sofrimento, com lembrança da escassez e privações do pré-guerra, temiam perder a qualquer 

momento as vitórias conquistadas, compreendendo por vitórias, a oferta de empregos e a 

estabilidade econômica alcançada, mesmo que pequena. Esta geração economizou cada 

centavo, pensando no futuro de seus filhos e filhas, almejando para estes/as uma vida 

tranquila, tal qual nunca puderam desfrutar.  

A geração X, de acordo com Bauman (2001, p. 59) é composta pelos filhos/as dos/as 

baby bommer, os quais têm idades entre 28 e 45 anos, nascidos em um mundo diferente do de 

seus pais, construído em meio a entrega sacrificial a longas jornadas de trabalho. Esta geração 

é considerada mais impaciente que a anterior, receberam a alcunha de megageneration ou 

―geração do eu‖, uma denominação sarcástica, no sentido de que esta geração em sua maioria, 
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não se preocuparam em planejar ―o amanhã‖, viveram ―o hoje‖, o consumo imediato é uma de 

suas características.   

Bauman (2011, p. 60) utiliza a metáfora do ar para explicar a geração Y. Uma geração 

que têm entre 11 e 28 anos.  

Tudo o que nos é fácil, constante e fartamente acessível tende a ser óbvio demais 

para ser notado, quanto mais para nos fazer pensar. Sem ar para respirar, não 

sobrevivemos mais que um ou dois minutos. Mas se nos pedissem para fazer uma 

lista das coisas que consideramos ―essenciais à vida‖, dificilmente nos lembraríamos 

de mencionar o ar. Na hipótese improvável de incluí-lo, ele aparecerá no fim da 

lista. Simplesmente presumimos sem pensar, que o ar está presente a qualquer hora, 

em qualquer lugar; tudo o que temos de fazer é inspira-lo na quantidade que nossos 

pulmões permitem [grifos do autor]. 

 

A geração Y cresce e vive em um universo de oportunidades e momentos infindáveis 

de prazer. Não têm como seu objetivo primeiro a estabilidade eterna, pois acreditam que é 

fácil encontrar outro trabalho. Jornadas de trabalho flexíveis, em casa, licenças de longa 

duração, diversão e lazer durante o expediente no próprio trabalho auxiliaram a construir e 

inaugurar este ideário geracional. Entretanto, segundo o autor, é uma geração despreparada 

para enfrentar duras realidades, como as vividas pelos baby bommer. A geração Y vive em 

um tempo que passa depressa, os nativos deste tempo não querem esperar muito para alcançar 

seus objetivos. Tudo acontece depressa, a velocidade é um dos atributos e também uma 

qualidade desejada. Acostumados/as a viver o instante onde surge um novo celular, uma nova 

televisão e músicas da moda. Eles/as buscam novos valores, diferentes sabores.  

 Bauman faz a prenunciação de uma geração que sucederá a Y, a denominada, geração 

Z. Ele menciona que resta esperar para saber qual filosofia de vida a geração Z vai ―adotar e 

aplicar na remodelagem do mundo que herdará de seus pais‖ (BAUMAN, 2011, p. 62). A 

geração Z, nascidos após a virada do milênio, gestados no século XXI são conhecidos por 

nativos digitais, estando familiarizados com a World Wide Web, são hoje crianças e jovens 

extremamente conectados à rede propiciada pela Internet.  

 Compreendo que cada eixo geracional analisado por Bauman está sob a sombra da 

nuvem ―cloud computing‖ e em algum ou muitos níveis interage com ela, sendo afetado por 

sua existência de alguma forma em uma ou mais áreas da sua vida, situação cujo 

entendimento evidencia-se ao se explorar as desestabilizações vivenciadas pelos eixos 

geracionais na compreensão de outros/as investigadores/as.  

 Sarlo, ao se ater aos cenários da vida pós-moderna e das culturas juvenis esboça 

possíveis contradições elaboradas em uma perseguição voraz por tudo que seja mais recente, 

vigente, nupérrimo; como se essa possibilidade de satisfação trouxesse consigo um poderoso 



71 
 

diferencial na construção de um status de liberdade; ―as contradições da condição realmente 

existente: a reprodução clônica de necessidades no afã de que satisfazê-las é um ato de 

liberdade e diferenciação‖ (SARLO, 1997, p. 09).  

 Na mesma direção Costa e Momo abordam o modo como ocorre o aumento da busca 

por sensações prazerosas, em consonância com o elevado crescimento dos meios de 

comunicação, espaço em que diferentes culturas interagem e ganham lugares privilegiados, a 

exemplo do que ocorre com a música, dentre outros meios de expressão.  

Em um mundo em que tudo muda muito rapidamente, em que artefatos, sentimentos 

e relacionamentos são fugazes, fruir, ter prazer, é algo que se quer para hoje, para 

agora. Resistir a um estilo musical, por exemplo, pode significar a perda da 

oportunidade de viver momentos fulgurantes de extremo prazer porque, em poucos 

instantes esse estilo pode já não ser mais associado aos significados que faziam dele 

algo especial, e as pessoas que o dançam podem já estar fazendo outras coisas, 

movimentando-se em outras cadências e sob novas inspirações (COSTA e MOMO, 

2010, p. 985). 

 

Sob o rastro do desaparecimento da infância (POSTMAN, 1999), em que crianças 

vivem situações de adultos/as enquanto adultos infantilizam-se em uma tensão ―adulto-

crianças‖, presenciamos uma adolescência e uma juventude cada vez mais alargada no 

espaço/tempo. Um dos lugares da cultura da mídia
61

 (KELLNER, 2001), em que se pode 

visualizar as tendências que as marcas desejam fixar através dos reality shows, 

protagonizados em sua maioria por jovens. A centralidade da mídia e o poder que esta exerce 

sobre os debates e as principais polêmicas é bastante preocupante. Segundo Fischer (2005, 

p.24) ―Giramos em torno da telinha, mesmo nos dando conta de que a dimensão pública de 

nossa vida está sendo sacrificada‖. A autora conceitua que na produção midiática se exercita o 

Estatuto Pedagógico da Mídia (FISCHER, 1996), o qual veicula em sua concepção a 

existência de redes de significados na mídia que colaboram no processo de construção do 

sujeito em suas condutas, gostos e ideais.  Sem a intenção de fazer juízos de valor, é preciso 

dizer que estes são alguns dos desafios lançados pelo mundo contemporâneo, desnaturalizar 

concepções que se pretendem hegemônicas, as quais têm suas bases alicerçadas no respaldo 

midiático, que reforça e reitera noções fechadas de felicidade, família, sexualidade, raça, 

juventude etc. Na próxima seção problematizei como o mercado de consumo se apropria dos 

artefatos culturais para direcionar padrões e comportamentos no século XXI. 
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 O autor defende a ideia de que a cultura da mídia é forjada a partir do processo de representação cultural 

acionado nas produções e artefatos midiáticos. O referido autor lança proposições que se relacionam ao modo 

como o/a jovem pode ser subjetivado por estas produções, em especial as colocações são feitas em cima da 

análise da série de televisão estadunidense Beavis and Butt-Head criada por Mike Judge. Na série dois jovens 

são amantes de heavy metal, rudes com animais e obscenos na linguagem que se utilizam para comunicação. A 

análise completa do autor está disponível em: http://www.sfu.ca/media-

lab/cmns320_06/readings/kellner_beavis_butthead.pdf. Acesso em: 29/12/2016. 
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4.2 Compartilhando significados com os artefatos culturais 

Ao procurar no dicionário a definição da palavra compartilhar, encontra-se em 

Houaiss (2009, p. 173) ―ação de tomar parte em algo, participar, repartir algo com alguém, 

partilhar‖. Este termo tem conquistado uma expansão notável nos dias atuais e outro 

significado, diferente da era sólida, quando compartilhar consistia em dividir um alimento, um 

bem ou mesmo um saber formal ou não. Na contemporaneidade é comum ouvir as pessoas, de 

diferentes idades e características culturais, usar a expressão para se referir ao ato de dividir 

informações, saberes e posicionamentos seus ou alheios, principalmente nas redes sociais, por 

entender estes objetos de troca enquanto artefatos culturais detentores de significados. De 

acordo com Hall (2006, p. 43): 

A cultura é uma produção. Tem sua matéria-prima, seus recursos, seu ―trabalho 

produtivo‖. Depende de um conhecimento da tradição enquanto ―o mesmo em 

mutação‖ e de um conjunto efetivo de genealogias. Mas o que esse ―desvio através 

de seus passados‖ faz é nos capacitar, através da cultura, a nos produzir a nós 

mesmos de novo, como novos tipos de sujeitos. Portanto, não é uma questão do que 

as tradições fazem de nós, mas daquilo que nós fazemos das nossas tradições. 

Paradoxalmente, nossas identidades culturais, em qualquer forma acabada, estão à 

nossa frente. Estamos sempre em processo de formação cultural. A cultura não é 

uma questão de ontologia, de ser, mas de se tornar. 

 

Os deslocamentos feitos pela cultura são resultados deste trabalho e desta força 

produtiva que as culturas trazem em seu bojo. Antes, no caso do termo ―compartilhar‖, far-se-

ia uma associação fácil a momentos divididos no mesmo espaço e tempo. O trabalho 

produtivo da cultura líquida deslocou o entendimento de compartilhamento criando a 

possibilidade de se atribuir a esta palavra a capacidade de partilhar o significado desejado a 

incontáveis pessoas, em uma fração de segundos, por meio do acesso a internet.  

De acordo com Costa, Silveira e Luís Henrique Sommer a cultura tem ―[...] 

mergulhado nos processos e artefatos culturais de seus povos, na cotidianidade das suas 

práticas de significação, na contemporaneidade de um tempo em que as fronteiras entre o 

global e o local se relativizam‖ (2003, p.13). Busquei neste pensamento alguns entendimentos 

para a compreensão a respeito dos artefatos culturais, sendo a afirmação citada um indício de 

que estes colaboram na construção de outra pedagogia sendo assim, a ―pedagogia da mídia 

refere-se à prática cultural que vem sendo problematizada para ressaltar essa dimensão 

formativa dos artefatos de comunicação e informação‖ (p.22). 

Entendo a noção de artefato cultural ancorada também em Silva (2013) para o qual 

este é o efeito de um processo de construção social, portanto, programas de TV, aplicativos 

móveis, revistas, imagens, músicas, entre outros, como o currículo, também se constituem 
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artefatos culturais. Considero o currículo como um artefato cultural, centralmente produtivo, 

realizado através de relações sociais, o que o caracteriza como um discurso que corporifica 

narrativas sobre os indivíduos e a sociedade, contribuindo na constituição destes como 

sujeitos. Entendendo-o, enquanto: 

 

[...] o espaço onde se concentram e se desdobram as lutas em torno dos diferentes 

significados. É por meio do currículo, concebido como elemento discursivo da 

política educacional, que os diferentes grupos sociais, especialmente os dominantes, 

expressam sua visão de mundo, seu projeto social, sua verdade (SILVA, 2010, p.10). 

 

 A contemporaneidade fluida traz em si o movimento do elemento que a identifica. 

Esse mover constante não permite que nada fique estagnado, sobre o que Veiga-Neto (2010, 

p. 01) colabora com a ideia de que ―[...] nesses tempos nada mais se sustenta no ar, nem 

mesmo o currículo‖, artefato que no curso da liquidez perde gradativamente a identidade que 

o caracterizou até então. Este não obtém como antes a obediência, o disciplinamento, a 

submissão dos corpos a ele subordinados. ―Não se trata simplesmente de dizer que o currículo 

está se ressignificando, mudando de identidade, normatizando-se em termos identitários‖ 

(VEIGA-NETO, 2010, p. 01). Este autor assinala para o fato de que neste mover, que 

desestabiliza o currículo, estão implicados como força motriz outros constructos e artefatos 

culturais contemporâneos que dissolvem o modo como o currículo ordena a educação escolar 

e constitui representações do que propagava como realidade do mundo na escola. Porventura, 

talvez a contemporaneidade esteja vivendo a desconstrução e a ressignificação do currículo e 

alterando os significados até então a este atribuído. Esta é a perspectiva do pós-currículo, a 

qual Corazza (2001, p. 10) acrescenta ―que as palavras que um currículo utiliza para nomear 

as coisas, fatos, realidades, sujeitos, são produtos de seu sistema de significação, ou de 

significações, que disputa com outros sistemas‖.  

 Encontrei alicerce nas palavras de Andresa Silva da Costa Mutz (2013, p. 47) para dar 

continuidade a esta reflexão, procurando compreender como se firmam os ―regimes de 

verdade‖ (FOUCAULT, 2003) que circulam nos discursos produzidos por diferentes culturas, 

―o processo de instauração das verdades, de acordo com cada época de nossa história não é 

percebido pelos contemporâneos. A menos que nos inquietemos com aquilo que está dado 

como verdade‖. Muitos artefatos culturais funcionam como veículos no qual acabam sendo 

construídos saberes, estes artefatos carregam consigo algumas noções que vão sendo 

naturalizadas com o tempo e aceitas como verdades, mesmo que não contemplem a totalidade 

do significado dado. O se pode perceber na continuidade das palavras de Mutz ao recorrer à 

metáfora do aquário de Paul Veyne (2008) para aprofundar a problematização sobre o caráter 
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contingente do que consistem as verdades presentes no ato discursivo. Nesta figura de 

linguagem o autor compara cada época a um aquário, e pela transparência do vídeo que os 

cerca, seus habitantes não percebem que estão fora das águas do mar. O aquário mencionado 

por Veyne sugere um espaço privilegiado aos interesses dos/as que direcionam a produção e 

circulação dos significados, no interior de determinados discursos tomados como verdadeiros, 

agregados às ideias, pensamentos e princípios no exercício da construção dos conhecimentos 

na limitação da representação vitral. Fischer (2002a, p. 153) reforça este caminho ao 

mencionar que os meios de comunicação contribuem na elaboração dos aprendizados 

cotidianos que versam sobre:  

[...] quem nós somos, o que devemos fazer com nosso corpo, como devemos educar 

nossos filhos, de que modo deve ser feita nossa alimentação diária, como devem ser 

vistos por nós, os negros, as mulheres, pessoas das camadas populares, portadores de 

deficiências, grupos religiosos, partidos políticos e assim por diante. Em suma: 

torna-se impossível fechar os olhos e negar-se a ver que os espaços da mídia 

constituem-se também como lugares de formação – ao lado da escola, da família, 

das instituições religiosas.  

 

Como investigadora da cultura da mídia é interessante dialogar aqui com Ellsworth 

(2011, p.11) a qual traz para os Estudos Culturais questões que a instigam sobre os modos de 

endereçamento, um termo utilizado pelos/as estudiosos/as do cinema, que possui forte 

significado teórico e político, além de reflexões sobre mudança social. A autora sintetiza o 

conceito com a seguinte problematização: ―quem este filme pensa que você é?‖, esta noção 

permite compreender que um vídeo ou um programa de TV podem proporcionar diferentes 

questionamentos, tais como: Quem somos nós para estes artefatos? Ou ainda, o que estes 

desejam que sejamos? O sentido destes questionamentos se faz presente na colocação de 

Ellsworth (2011, p. 13), quando esta aponta para o fato de que ―Os filmes, assim como as 

cartas, os livros, os comerciais de televisão, são feitos para alguém. Eles visam e imaginam 

determinados públicos‖.  

As questões delineadas por Ellsworth conversam com as temáticas presentes nesta 

pesquisa por lançarem luminosidades sobre a maneira como os modos de endereçamento são 

concebidos em meio a uma gama de intencionalidades que se utilizam dos artefatos culturais e 

de armadilhas de endereçamento para criar processos de identificação que favoreçam o 

consumo, não apenas do próprio filme, mas de bens que simbolizam o ideário propagado 

―num espaço que é social, psíquico ou ambos, entre o texto do filme e os usos que o 

espectador faz dele‖ (ELLSWORTH, 2011, p. 13). 

Segundo a autora, para que o público seja capturado, para que as armadilhas do 

endereçamento acertem o alvo é preciso que os/as espectadores/as entrem em um processo de 
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identificação com a história narrada, criando assim uma relação particular. Quando é 

compreendido o processo de identificação entre os/as espectadores/as e o filme, torna-se 

possível controlar algumas respostas dos/as espectadores/as, o que demonstra que a produção 

cinematográfica é planejada para alcançar determinados públicos. Esse fenômeno, como 

elucida Ellsworth, transcende a esfera do artefato cultural fílmico e alcança outros 

dispositivos da cultura, no caso dessa investigação, as mídias digitais. Por mídias digitais, 

além de ser na linguagem de programação a mídia que trabalha com Codecs
62

 digitais, 

compreendo-as como o conjunto de possibilidades que ―o espaço de comunicação aberto pela 

interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores‖ (LEVY, 2005, p. 

92) propicia aos sujeitos por meio da utilização dos artefatos eletrônicos digitais disponíveis 

na contemporaneidade, os quais se diferem das mídias analógicas que necessitam de contato 

físico e suporte.   

As mídias digitais têm ocupado um espaço largo nas sociedades contemporâneas, 

portanto tornam-se um terreno fértil, pois artefatos pensados anteriormente como 

entretenimentos, desempenham atualmente um papel educativo em diferentes instâncias. Na 

liquidez dos tempos e com a difusão de imagens, jogos e veículos de trocas de mensagens 

tornam possível que estes artefatos moldem e ensinem condutas e formas de ser e estar na 

cultura.   

É pertinente mencionar que apesar das intencionalidades forjadas e da possível 

modelagem, o resultado desta moldagem é imprevisível. Ao estudar a relação entre os filmes 

e os espectadores, Ellsworth compreende que com a continuidade dos estudos sobre cinema 

desde a década de setenta até a atualidade, tempo em que não há como negar as contribuições 

das vertentes pós-estruturalistas, percebe-se que o endereçamento não possui mais a 

onipotência que em tempos sólidos lhe foi atribuída. 

Não importa quanto o modo de endereçamento do filme tente construir uma posição 

fixa e coerente no interior do conhecimento, do gênero, da raça, da sexualidade, a 

partir da qual o filme ―deve‖ ser lido: os espectadores reais sempre leram os filmes 

em direção contrária a seus modos de endereçamento, ―respondendo‖ aos filmes a 

partir de lugares que são diferentes daqueles a partir dos quais o filme fala ao 

espectador (ELLSWORTH, 2011, p. 31) [grifos do autor]. 

 

 Através dos encaminhamentos realizados em interface às discussões e contribuições de 

Hall (2006); Costa, Silveira e Sommer (2003); Silva (2010, 2013); Veiga-Neto (2010); Mutz 

(2013); Foucault (2003); Veyne (2008); Fischer (2002b) e Ellsworth (2011) pretendi 

compartilhar os significados atribuídos aos artefatos culturais para fundamentar as 

                                                           
62

 Conforme definição disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADdias_digitais. Acesso em 

29/12/2016. 
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problematizações da próxima seção, no que se refere às interpelações da exposição e interação 

dos/as jovens com estes veículos que contém pedagogias culturais que atuam como instâncias 

pedagógicas e que educam ao consumo.  Estas proposições trazem consigo desafios inerentes 

à modernidade líquida (Bauman, 2001), espaço e tempo em que dentre as representações 

sociais e culturais circulantes são constituídas as representações das juventudes. 

 

4.3 Nos ares do consumo 

Ao escolher a expressão ―Nos ares do consumo‖ o faço porque entendo que tudo 

aquilo que possa ser levado pelo ar, se espalha de modo muito rápido, vencendo distâncias em 

tempo recorde. Para compreender as maneiras como o consumo se articula nas sociedades é 

importante refletir que: 

Tão logo aprendem a ler, ou talvez bem antes, a ―dependência das compras‖ se 

estabelece nas crianças. Não há estratégias de treinamento distintas para meninos e 

meninas – o papel de consumidor, diferentemente do de produtor, não tem 

especificidade de gênero. Numa sociedade de consumidores, todo mundo precisa 

ser, deve ser e tem que ser um consumidor por vocação (ou seja, ver e tratar o 

consumo como vocação (BAUMAN, 2008, p. 73) [grifos do autor]. 

 

Nos tempos em que os ares do consumo estão cada vez mais acentuados, pode-se 

compreender que o consumo é uma ocupação dos indivíduos e o consumismo se torna um 

―atributo da sociedade‖ (BAUMAN, 2008, p.41). Um deslocamento significativo acontece, no 

qual, uma sociedade com ênfase na produção se encaminha para uma sociedade com ênfase 

no consumo, sociedade de produtores versus sociedade de consumidores. Não quer dizer que 

produtores inexistam, quer-se salientar que na modernidade líquida, a vida e os processos que 

a circundam passam pela lógica do mercado.  

Ao escrever sobre a presença da cultura do consumo na existência dos/as jovens, 

encontro no pensamento de Costa (2009a, p. 33) sua compreensão sobre as análises realizadas 

por Bauman no detalhamento das transformações no modo de viver das sociedades do pós-

guerra até o começo do século XXI e no delineamento de tempos incompreensíveis aos 

parâmetros conhecidos antes do início do derretimento dos sólidos. Percebe-se que a 

instabilidade, a provisoriedade e a natureza volátil com as quais Bauman caracteriza a era 

fluída, recaem sobre as concepções de valores, sentimentos, liberdade, segurança, e à própria 

noção de sociedade, na qual o consumo passa a ser alicerce na atualidade. Para Costa (2009a, 

p. 34): 

O consumo deixou de ser uma prática banal do dia a dia, com raízes antigas, que 

atravessou os séculos, para se transformar no eixo das sociedades do presente, fonte 

de inspiração para a modelagem de uma enorme variedade de formas de vida e de 

padrões de relações entre as pessoas. Na sociedade de consumidores, as pessoas são 

ao mesmo tempo consumidoras e mercadorias.  
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 O consumo deixa de ser apenas uma ocupação das pessoas para assumir a centralidade 

do trabalho na sociedade de produtores, momento este em que se estabelece o consumismo, e 

por conseguinte, a sociedade de consumidores/as. O consumo se constitui o ―centro 

organizador da ordem social, política, econômica e cultural do presente‖ (COSTA, 2009a, p. 

35), entretanto, não se pode negar que todos/as, na sociedade de consumidores, são educados 

para e por ele. E o modo como esta educação acontece, vinculado aos interesses do mercado 

capitalista globalizado é que acentuam as distorções capazes de transformar o ato de consumir 

em uma obstinação para o consumo. No interior da qual estão presentes preceitos e estratégias 

que incluem e modelam as pessoas, desde a infância a esta cultura consumista. Costa (2009a, 

p. 36-37) seleciona duas estratégias que ensinam através do exercício do exemplo a 

corporificar e direcionar o comportamento dos/as consumidores/as, sendo estas: a 

desabilitação do passado e a comodificação.  

 A desabilitação do passado é a habilidade de descartar o que passou, buscando o novo. 

Essa habilidade não é inerente ao ser humano, mas sim alimentada desde a mais tenra idade e 

ganha contornos que transcendem a materialidade dos objetos e alcança as relações e os 

afetos. Ter e possuir não são mais a tônica primordial; assim como os líquidos não possuem 

forma própria e assumem a aparência do vasilhame que os contêm, também o objeto do 

desejo, o ideal, o sonho não são estáticos. Estar em movimento, mover-se em alguma direção 

é o que interessa. As pessoas passam a atribuir a capacidade de renascimento, de recomeço à 

possibilidade de terem suas necessidades atendidas, independente do que a estas se refiram.  

 Se algo atrapalha, impede a perpetuação do mover, do andar contínuo, deve ser 

deixado para trás, seja uma roupa que saiu de moda, um emprego que não atende às novas 

aspirações, uma carreira, amizades, relacionamentos afetivos, crenças, religiões, lazeres ou a 

própria identidade. Tudo pode ser descartado. 

O mundo habitado por consumidores é percebido por seus habitantes como um 

enorme contêiner de peças sobressalentes. O depósito dessas peças é constante e 

abundantemente abastecido, e se acredita que seja reabastecido para sempre caso seu 

estoque se esgote temporariamente. Não se pressupõe mais que alguém deva 

contentar-se com o que tem ou o que é, mas lidar com ambos, conciliando-se 

consigo mesmo na ausência de outras opções e tentando, por falta de alternativas, 

fazer o melhor com aquilo que o destino lhe ofereceu (BAUMAN, 2008, p. 131). 

 

 A comodificação acontece no momento em que os indivíduos se tornam as próprias 

mercadorias. As vantagens que estes tempos construíram e constroem são infindáveis, o que 

assusta é o manejo das indústrias com o gosto pelo bem estar. Criam-se ―necessidades‖ para 

um tempo que pede velocidade e no qual predomina a setorização. A busca do prazer 
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constante forja o ideário de que adquirir é sinônimo de renascer. Praticamente tudo que é 

antigo deve e precisa ser substituído por algo mais atualizado. Inclusive com a própria 

imagem propagada nas redes sociais, alguns indivíduos procuram incessantemente manterem-

se visíveis, disponíveis. O indivíduo que não tem perfil nestes ambientes entra no que 

Bauman alerta como o perigo (2008, p. 09) denominado de ―morte social‖. Ele menciona que 

―Ou você se envolve ativamente no mundo da TI ou não existe mais. Você pode, logo deve. 

Você pode estar online, logo, deve estar online. Se estiver off-line, deixa de participar da 

realidade. Ponto-final‖ (BAUMAN, 2014, p.64). A antiga lista de convidados/as feita a papel 

e caneta, agora pode ser realizada dentro destes lugares, o convite será enviado para todos/as 

contatos automaticamente e caso você esteja fora desta conveniência, pode ser esquecido/a.  

 A vida nas redes sociais é expressa pela imagem, por fotos de atividades, desde 

aquelas que retratam situações cotidianas, até as que se referem a trabalho e lazer, podendo 

incluir de acordo com o gosto de cada usuário/a à exposição de opiniões e sentimentos. O 

instrumento que permite ao usuário da rede Facebook, mensurar e avaliar a medida como sua 

vida online está é o número de likes ou curtidas e os comentários que seus/as amigos/as 

deixam em seu perfil. Se o nível das curtidas está baixo alguns indivíduos podem se 

preocupar, pois é indício de que sua vida online decorrente do próprio viver sem rede, não 

está adequado aos padrões de consumo exigidos para que se mantenha vivo na rede. Aquilo 

que a princípio parece um mero divertimento, pode ser considerado uma estratégia de 

consumo de si.  

 Autores como Néstor Canclini (2010) e Lipovetsky (2007, 2011) ajudam a destrinchar 

estas questões. Lipovetsky afirma que na cultura-mundo e o espírito do divertimento orbitam 

na contemporaneidade, infantilizando os consumidores e ―empobrecendo a vida social e 

intelectual‖ (2011, p. 25), aumentando um sentimento de vazio. Talvez o que o autor deseje 

expressar é que o contato com  muitos estímulos dificulta o encontro da felicidade e incita a 

entrada numa frenética busca por novos objetos, novas pessoas e novas sensações.  

 Na contemporaneidade, até mesmo as relações amorosas não escapam dos 

envolventes ares do consumo. As relações líquidas ou o amor líquido (2004) que Bauman 

menciona, é marcado por um relacionamento amedrontado e frágil. A internet entra nesse 

cenário como suavizador dos medos e ansiedades, característicos de nosso tempo. Bauman 

(2008, p. 29) defende a ideia de que o fetichismo da mercadoria que assombrava a sociedade 

de produtores é agora baseado no fetichismo da subjetividade, que aterroriza a sociedade de 

consumidores. Um universo ilusório e de promessas não confiáveis é palco de ambientes 

virtuais. Bauman (2008, p. 27) entende que: 
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Um encontro face a face exige o tipo de habilidade social que pode inexistir 

ou se mostrar inadequado em certas pessoas, e um diálogo sempre significa 

se expor ao desconhecido: é como se tornar refém do destino. É tão mais 

reconfortante saber que é a minha mão, só ela, que segura o mouse e o meu 

dedo, apenas ele, que repousa sobre o botão. Nunca vai acontecer de um 

inadvertido (e incontrolado) trejeito em meu rosto ou uma vacilante mas 

reveladora expressão de desejo deixar vazar e trair para a pessoa do outro 

lado do diálogo um volume maior de meus pensamentos ou intenções mais 

íntimas do que eu estava preparado para divulgar [grifos do autor]. 

 

Essa possibilidade de driblar os conflitos e contradições da vida off-line torna as 

relações online mais atraentes, principalmente para jovens que começam a vivenciar 

diferentes formas de relacionamentos. Além disso, também há de se considerar o fato de que 

no universo online praticamente tudo se torna factível. A distância física e o possível 

alargamento da faixa de compreensão do conceito de verdade, entre aquilo que acreditamos 

ser e o que poderia ou poderá vir a ser entre aquilo que o sujeito quer que seja conhecido a seu 

respeito, aliado ao número incalculável de contatos possíveis na rede, fragiliza os laços 

virtuais. Enquanto isso, relações físicas pedem atitudes opostas, que invistam tempo e 

presença para que os vínculos sejam fortalecidos. Na disputa entre o material e o virtual, em 

nível de relações, a vida off-line perde, pois nela os embates e paradoxos exigem um processo 

mais trabalhoso para serem confrontados, pois não podem ser removidos, deletados ou 

excluídos simplesmente com um toque na tecla ―delete‖, como no mundo on-line.  Bauman 

(2008, p.32-33) afirma: 

Em última instância, essa atração está em estabelecer o atar e desatar de vínculos 

humanos como ações moralmente ―adiafóricas‖ (indiferentes, neutras), que portanto 

livram os atores da responsabilidade que o amor, para o bem ou para o mal, promete 

e luta para construir e preservar. ―A criação de um relacionamento bom e 

duradouro‖, em total oposição à busca de prazer por meio de objetos de consumo, 

―exige esforço enorme‖ – um aspecto que a ―relação pura‖ nega de forma enfática 

em nome de alguns outros valores, entre os quais não figura a responsabilidade pelo 

outro, fundamental em termos éticos [grifos do autor]. 

 

Frases como ―para sempre‖ são vistas como condenações em nosso tempo líquido. 

Clicar, amar e trocar são ações (re)significadas em nosso tempo. Para outras gerações talvez 

estas palavras não façam nenhum sentido, porém em nosso tempo veloz, as relações estão 

frequentemente mais interpeladas por estas novas formas de viver. 

Forjam-se necessidades e nesse momento em que consumir o imaterial começa a ser 

rentável, paga-se por sensações e o/a consumidor/a contemporâneo/a torna-se ávido/a por 

prazer. Quando alguém sopra uma pequena flor, conhecida como dente de leão, suas leves e 

translucidas sementes voam em incontáveis direções, de acordo com a corrente de ar que as 

leva. Pensar prazer é pensar prazeres, pois não se pode prever, assim como o rumo das 

sementes, o que este termo simboliza para cada indivíduo. Cada sujeito é constituído por 
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incontáveis e imprevisíveis significados, os quais irão definir de modo particular para cada 

um, o que lhe confere prazer, em que momento ou de que modo.   

Na relação de possíveis prazeres encontram-se as relações afetivas, o lazer, o poder, a 

aparência, o pertencimento e aceitação a determinados grupos, o conhecimento, a liberdade, a 

possibilidade de estar informado de tudo que acontece instantaneamente, a gastronomia e 

inúmeras outras sensações ou objetos que adquiriram a conotação de aprazíveis para os 

sujeitos.  

A busca do prazer está muito relacionada ao que Lipovetsky (2007, p. 61) denomina 

por ―economia da experiência‖. Segundo ele o que melhor ilustra o poder ordenador do 

consumo na vida contemporânea é o crescente papel dos lazeres. Coutinho (2002) menciona 

os shoppings centers e suas mil e uma possibilidades de entretenimento organizadas em 

espaços de sedução, aliados a ilusão de liberdade proporcionada pelo self-service, ou seja, o 

auto serviço. ―Sob essa perspectiva, quanto mais elástica for a sensação de liberdade do 

consumidor, mais o mercado tenderá a alcançar seus objetivos de venda e lucro‖ 

(COUTINHO, 2002, p. 33). 

Sob a perspectiva de Lipovetsky (2007) a sedução é apresentada como uma estratégia 

reguladora do consumo, da informação, da educação, dos costumes dentre outras instâncias 

que fazem uso do marketing; o qual interpela a todo instante os indivíduos na quase totalidade 

de seus pensamentos e ações. Karyne Dias Coutinho (2002, p. 34) define o marketing como 

uma:  

Tecnologia que nos interpela diariamente em quase tudo o que pensamos, dizemos e 

fazemos, e que, ao nos inclinar à ideia de auto-serviço  (e, portanto, também, de 

auto-governo) acaba por normalizar e regular nossas formas de ser consumidor. 

Tratando-se de uma sociedade como a nossa – em que a aquisição (no sentido mais 

amplo do termo) carrega consigo um altíssimo valor simbólico e ocupa um lugar 

distintamente privilegiado -, a sedução juntamente com a crescente diversificação 

oferecida pelo mercado produzem dois principais efeitos diretamente relacionados 

entre si: instauram em nós um intenso desejo de consumo e fazem com que sejamos 

consumidores muito eficientes e exigentes na medida em que temos a chance de 

medir, testar, examinar, comparar toda e qualquer mercadoria e enfim eleger e 

consumir aquela que mais nos parece satisfatória [grifos da autora]. 

 

 Os critérios de seleção e as prioridades elencadas são estabelecidos pelo consumidor, 

que vivencia neste processo um prazer decorrente da sensação que escolheu livremente. Essa 

possibilidade momentânea de auto-governo é transposta para outros espaços que também 

atraem e fascinam a sociedade de consumo do século XXI, como no caso, os espaços virtuais.  
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 As ferramentas/artefatos culturais digitais, tais como: Facebook, Cyworld
63

, 

Instagram
64

, Youtube
65

, entre outros, oferecem aos/as usuários/as possibilidades de consumo, 

juntamente à ―publicização de si‖ (LIPOVETSKY, 2007). Ao viver e compartilhar sensações: 

como quando, por exemplo, alguém faz uma corrida por esporte, existe um aplicativo móvel 

que possibilita que esta anuncie em sua rede de amigos/as quantos quilômetros correu e onde 

realizou a corrida.  

Jogos onlines que são entendidos, por muitos/as como momentos de fruição e 

divertimento, tornam-se fortes armas no terreno da sociedade de consumidores. Liliane 

Madruga Prestes (2014) ressalta o quanto alguns sites de jogos produzem uma geração 

generificada, tornando-se difícil desconstruir certos binarismos, como a noção de que precisa 

existir diferença de gênero nos objetos produzidos para brincar e a forma de jogos em que 

aparecem marcadores que direcionam o acesso para meninos ou para meninas. 

 Segundo Prestes (2014, p. 146) ―Os jogos de meninas, assim como os anúncios 

publicitários, colocam em circulação todo um aparato discursivo que contribui para a 

produção de uma determinada feminilidade infantil potencialmente erótica‖. Além do que, os 

jogos fazem publicidades de produtos que prometem ampliar a sensação de prazer, e produtos 

que podem ser comprados através de um cartão de crédito. Jovens, crianças e adultos 

compram a crédito, de forma direta ou não, como no caso dos menores de dezoito anos. O 

acesso facilitado ao crédito proporcionado/a pelos/as responsáveis de menores de idade e 

jovens maiores sem renda própria, é fértil para compreendermos as diferentes instâncias em 

que o consumo pode se articular.  

Pensa-se sobre a juventude e logo se presta atenção a ela como ―um novo mercado‖ 

a ser ―comodificado‖ e explorado. ―Por meio da força educacional de uma cultura 

que comercializa todos os aspectos da vida das crianças, usando a internet e várias 

redes sociais, e novas tecnologias da mídia, como telefones celulares‖, as 

instituições empresariais buscam ―imergir os jovens num mundo de consumo em 

massa, de maneiras mais amplas e diretas que qualquer coisa que possamos ter visto 

no passado (BAUMAN, 2014, p. 52) [grifos do autor]. 

                                                           
63

 Diferentemente do Facebook, no Cyworld os usuários podem decorar seu ―perfil‖ virtual da maneira desejada. 

No site, o perfil virtual de um usuário é conhecido como ―minihompy‖ (que, em coreano, significa ―mini-página‖ 

ou ―mini-homepage‖). Cada minihompy pode compreender uma galeria de fotos, um fórum virtual, um livro de 

visitas, a lista de amigos e um pequeno blog. Como na maioria dos sites de relacionamento, os usuários do 

Cyworld podem adicionar amigos ao seu minihompy para assim formar uma rede social virtual. O Cyworld, 

além dos EUA, opera também na China, Japão, Taiwan e Vietnã. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cyworld. 
64

 O instagram, desenvolvido pelo Facebook é uma rede social de compartilhamento de fotos e vídeos, com 

relação a outras redes sociais é diferente pois não permite troca de mensagens privadas entre usuários. 
65

 YouTube é um site que possibilita que os seus usuários carreguem e compartilhem vídeos em formato digital, é 

sediado nos Estados Unidos. 
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 Canclini (2010, p. 59) reflete sobre a premência da sociedade hodierna pensar as 

questões relativas ao consumo e a forte influência dos ―meios de massa, que incitariam as 

massas a se lançarem irrefletidamente sobre os bens‖; o autor ressalta que existe uma 

complexidade maior do que a linguagem popular justifica, intrínseca ao modo como o 

consumidor pode ser direcionado no ato de consumir. 

Os/as jovens estão imersos/as nesse mundo de consumo massificado e por tal razão 

talvez cada vez mais tenham se tornado uma faixa geracional atrativa ao mercado global, 

faixa esta mais alargada na compreensão do conceito de juventudes que vem sendo trabalhado 

no texto. O qual resulta de um processo gradativo iniciado no pós-guerra, ainda no século XX 

conforme Bauman (2001), que por inúmeras estratégias, dentre estas também a comunicação 

de massa, têm extrema dificuldade em discernir as versões da ―vida real‖ (CANCLINI, 2010) 

repassadas, por exemplo, por noticiários e telenovelas. Tais elementos também compõe o 

ideário desejado pelo mercado, capaz de interferir na seleção de prioridades dos 

consumidores, demonstrado por Canclini (2010, p. 60).  

Como se explica que famílias que não têm o que comer e vestir durante o ano, 

quando chega o Natal dissipem o pouco a mais que ganharam em festas e presentes? 

Será que os adeptos da comunicação de massa não se dão conta de que os noticiários 

mentem e as telenovelas distorcem a vida real?  

 Para responder estas questões o autor ressalta a necessidade de discutir o modo como 

tais proposições estão formuladas porque a ―hegemonia cultural‖ (CANCLINI, 2010) não se 

expressa apenas na verticalidade. O autor destaca os vínculos estabelecidos entre os que 

emitem as mensagens e os que as recebem, para além da dominação como única responsável. 

―A comunicação não é eficaz se não inclui também interações de colaboração e transação 

entre uns e outros‖ (p. 60). 

Na contemporaneidade os sujeitos consomem sensações, um consumo imaterial, que 

se expressa em diferentes instâncias. O consumo imaterial funciona e opera através da 

produção e venda, principalmente, de sensações, mexe com a emoção e talvez até com uma 

busca por compensação. Um claro exemplo a ser mencionado são os passes em jogos e 

aplicativos móveis, nos quais os indivíduos terão uma nova música desde que paguem por ela, 

terão um novo cenário, desde que o adquiram, através do sistema de cartão de crédito. Seria a 

era dos/as acumuladores/as de sensações, ávidos/as por prazer a todo instante. Estas 

estratégias do mercado imaterial entendem as particularidades do ser humano e transformam 

praticamente tudo em possibilidade de lucro. Trabalham sob a ótica de ―agir sobre as crenças 

e sobre os desejos, sobre as vontades e inteligências, ou seja, agir sobre os afetos‖ 

(LAZZARATO, 2006, p.32).   
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Perante o ―emaranhado de ofertas e deleites, os sujeitos se veem diariamente 

interpelados pelas inovações e pelos lançamentos do mercado que, ao povoar seus desejos, 

tem o poder de projetá-los como necessidades, muitas vezes imediatas, ou ainda, de primeira 

ordem‖ (BECK, 2012, p. 127). Sobre as ofertas disponibilizadas diariamente, a investigadora 

menciona que temos um mercado caprichoso na escolha das propagandas e dessas promoções. 

No mercado material os sujeitos são levados a ter a sensação de que algo é razoavelmente 

acessível, quando na verdade, o valor final não chama atenção, pois se encontra parcelado em 

muitas vezes. As ofertas são de produtos caros e, mesmo assim, muitas pessoas procuram 

adquirir os produtos divulgados.  

Bauman (2008, p. 112) menciona que os/as consumidores/as plenos são aqueles que 

―não ficam melindrados por destinarem algo para o lixo‖. O autor nos diz que quanto mais os 

indivíduos tendem a ver tudo com um rótulo de validade, mais eles imaginam o mundo como 

um grande contêiner de peças, tendo em mente que esse depósito está sempre sendo 

abastecido e reabastecido para a finalidade de troca dos itens por outros mais sobressalentes. 

No século XXI, conforme diz Bauman (2008, p. 132), vive-se sob ―A ―mentalidade da 

remoção do lixo‖, esse complemento indispensável da ―visão de sobressalente‖ do mundo 

(comodificado) [...]‖, lugar onde este lixo não é resultado de produtos desgastados e sem 

utilidade, ele é a consequência de um mundo comodificado e propício para as investidas do 

consumo. 

 Esta compreensão é importante para que se pense a respeito das correntes de ar fluídas 

impostas pela sociedade de consumidores/as, as quais pedem a substituição de diversos 

objetos, muitas vezes em bom estado, por outros novos e sobressalentes. 

Para prosseguir, nesse sentido, foi preciso localizar os processos comunicacionais em 

uma conceituação mais abrangente para o que me inclinei a esboçar uma ferramenta 

conceitual, denominada lugares convencionados de comunicação em rede, que contribuirá 

para o entendimento das diferentes maneiras de ser e agir o mundo contemporâneo. 

 

4.4 Lugares convencionados de comunicação em rede 

Eu queria que as palavras que eu tinha escrito atravessassem muros, fizessem saltar 

fechaduras, abrissem janelas (FOUCAULT, 2006, p. 76). 
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Foucault (1987) estudou o panotipismo
66

 e as instituições tais como: escolas, hospitais 

psiquiátricos, prisões e quartéis, todas entendidas enquanto instituições de sequestro
67

, lugares 

destinados a moldar a conduta dos homens e das mulheres. Este poder disciplinar, presente 

nas relações estabelecidas no interior de tais instituições, contribuiu para a produção do 

sujeito que, segundo Veiga-Neto (1996, p. 292): ―Isso significa dizer que cada um passa a ser 

sujeito. E também significa dizer que cada um se sujeita a – ou talvez fosse melhor dizer: se 

torna ―sujeitável a‖, ―capturável por‖ ou ―alcançável por‖ – um novo poder moderno, 

justamente o poder disciplinar‖.  

Tais técnicas tomam o corpo de cada um na sua existência espacial e temporal, de 

modo a ordená-lo em termos de divisão, distribuição, alinhamento, séries (no 

espaço) e movimento e sequenciação (no tempo), tudo isso submetido a uma 

vigilância constante. Foucault está falando aí de práticas disciplinares e de vigilância 

como uma ação que institui e mantém tais práticas; ele está falando de 

disciplinamento e panoptismo (VEIGA-NETO, 2014, p. 65) [grifos do autor]. 

 

O autor mostra o quanto era econômica a ―máquina óptica‖ (VEIGA-NETO, 1996, p. 

65), pois, substituía castigos corporais, que aniquilavam o corpo, por estratégias de poder 

disciplinar que produziam corpos dóceis e úteis. Os castigos corporais retiravam deste corpo a 

força e as condições necessárias para o trabalho, ao passo que a aplicação do poder disciplinar 

fazia com que o indivíduo fosse produtivo, aceitasse a sujeição naturalizada, de que estaria 

submetido sob vigilância permanente. 

A minúcia dos regulamentos, o olhar esmiuçante das inspeções, o controle das 

mínimas parcelas da vida e do corpo darão, em breve, no quadro da escola, do 

quartel, do hospital ou da oficina, um conteúdo laicizado, uma racionalidade 

econômica ou técnica a esse cálculo místico do ínfimo e do infinito (FOUCAULT, 

1987, p. 112). 

 

A posição central e a invisibilidade, atributos essenciais do panóptico, fizeram com 

que este dispositivo invertesse a lógica da espetacularização, ou seja, ao invés de muitos/as 

assistirem a poucos/as, uma minoria passa a assistir/vigiar a muitos/as. Essa mudança no 

direcionamento, na forma de assistir/vigiar, trouxe consigo duas propriedades intrinsecamente 

relacionadas ao caráter disciplinar da sociedade, sejam elas ―o poder disciplinar e a 

estatização da sociedade‖ (VEIGA-NETO, 2014, p. 67). É pertinente salientar o que Foucault 

afirma sobre a passagem de uma sociedade regida pela égide da soberania para uma sociedade 

estatal. O poder disciplinar possibilitou que a lógica do pastoreio extrapolasse o âmbito 
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 Modelo arquitetônico criado por Jeremy Bentham (1748-1832). ―Basicamente, a lógica do dispositivo 

panóptico se baseia em três elementos arquitetônicos: um espaço fechado, de preferência circular, todo dividido 

em celas e com uma torre central‖ (VEIGA-NETO, 2014, p. 66). 
67

 As instituições de sequestro são aquelas que são capazes de ―capturar nossos corpos por tempos variáveis e 

submetê-los a variadas tecnologias de poder‖ (VEIGA-NETO, 2014, p. 76). 



85 
 

religioso para um alcance sócio-político mais abrangente, por meio de tecnologias 

disciplinares que efetivavam o controle social. 

Em suma, a arte de punir, no regime do poder disciplinar, não visa nem a expiação, 

nem mesmo exatamente a repressão, põe em funcionamento cinco operações bem 

distintas: relacionar os atos, os desempenhos, os comportamentos singulares a um 

conjunto, que é ao mesmo tempo campo de comparação, espaço de diferenciação e 

princípio de uma regra a seguir. Diferenciar os indivíduos em relação uns aos outros 

e em função dessa regra de conjunto – que se deve fazer funcionar como base 

mínima, como média a respeitar ou como o ótimo de que se deve chegar perto. 

Medir em termos quantitativos e hierarquizar em termos de valor e capacidades, o 

nível, a ―natureza dos indivíduos (FOUCAULT, 1987, p. 152). 

 

Estas cinco operações garantiram que o exercício do poder fosse efetivado 

detalhadamente, agindo no plano individual e simultaneamente sobre o coletivo, o que 

constituiu outra forma de governamento
68

. 

As disciplinas, organizando as ―celas‖, os ―lugares‖ e as ―fileiras‖ criam espaços 

complexos: ao mesmo tempo arquiteturais, funcionais e hierárquicos. São espaços 

que realizam a fixação e permitem a circulação; recortam segmentos individuais e 

estabelecem ligações operatórias; marcam lugares e indicam valores; garantem a 

obediência dos indivíduos, mas também uma melhor economia do tempo e dos 

gestos. São espaços mistos: reais pois que regem a disposição de edifícios, salas, de 

móveis, mas ideais, pois projetam-se sobre essa organização características, 

estimativas, hierarquias (FOUCAULT, 1987, p. 126) [grifos do autor]. 

 

A complexidade dos espaços analisados por Foucault, ao refletir sobre a 

governamentalidade, possibilita compreender as transformações ocorridas no exercício do 

poder, cujo foco passa a ser não mais o corpo único, o indivíduo, para ser a população, ―o 

novo corpo‖, esse novo corpo, o corpo coletivo. Percebi que este corpo, enquanto coletivo 

constituído por inúmeros indivíduos permanece a mercê das tecnologias do poder que o 

capturam para instituições de sequestro, de acordo com suas identidades e o modo como estas 

foram construídas em suas vivencias nos espaços em que interagem. São muitos os aspectos 

que unem os sujeitos em diferentes espaços físicos, considerando que na contemporaneidade 

estes espaços podem ser físicos, mas também imateriais. Agrupam pessoas em vários 

ambientes por convenção de afinidades, necessidades e desejos dentre outros vínculos 

possíveis. O mundo é bastante institucional e marcado por convenções ainda ambivalentes, 

resquício da modernidade, pois podem unir ou separar as pessoas, agregando ou segregando-

as conforme a intenção das instituições e dos poderes que se relacionam com alguns dos 

convencionamentos.  
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 A noção de governamento será tratada neste texto para referir-se ao conjunto de práticas que se disseminam 

pela sociedade e que têm por objetivo governar as populações. Veiga-Neto (1996) sugere que se utilize a palavra 

governamento quando quiser se traduzir o termo gouvernement.  
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Bauman (1999, p. 09) refere-se a ambivalência como a possibilidade de ―conferir a um 

objeto uma ou mais categorias, o que suscita uma desordem na função nomeadora da 

linguagem‖ que classifica, separa, segrega, por conseguinte, estrutura o mundo; assim 

acontecia na modernidade sólida: o que não era bom, era ruim; o que não era certo, era errado. 

O que caracteriza um refugo, uma consequência dessa incessante busca por ordenar tudo o 

que existe, típica da modernidade A lógica binária facilitava a ordenação do mundo e do 

modo como as pessoas deveriam se comportar nele, assim como determinava os espaços a 

serem frequentados por estas ou aquelas pessoas.  

A linguagem esforça-se em sustentar a ordem e negar ou suprimir o acaso e a 

contingência. Um mundo ordeiro é um mundo no qual ―a gente sabe como ir 

adiante‖ (ou, o que vem a dar no mesmo, um mundo no qual sabemos como 

descobrir – com toda certeza – de que modo prosseguir), um mundo no qual 

sabemos como calcular a probabilidade de um evento e como aumentar ou diminuir 

tal probabilidade; um mundo no qual as ligações entre certas situações e a eficiência 

de certas ações permanecem no geral constantes, de forma que podemos nos basear 

em sucessos passados como guias para outros futuros (BAUMAN, 1999, p. 10) 

[grifos do autor]. 

 

 A linguagem na compreensão pós-moderna ainda traz em si resquícios de um período 

passado recente em que os conceitos binários organizavam a compreensão do mundo e regiam 

as ações dos sujeitos e da sociedade. Simultaneamente, de acordo com Fischer (2012, p. 104) 

esta linguagem busca firmar-se como produtora de discursos mais próximos a ideia de 

ambivalência trazida por Bauman. Considerando que palavras e discursos disputam espaço 

em um tempo no qual se torna inconsistente compreender as realidades apenas pela lógica 

binária, sem o entendimento de que a contemporaneidade traz consigo as incertezas, 

desacomodando as ditas verdades semeadas na modernidade sólida. Conforme Bauman 

(1999, p. 33) ―No reino intelectual, expurgar a ambivalência significa, acima de tudo, 

deslegitimar todos os campos de conhecimento filosoficamente incontrolados ou 

incontroláveis‖. Acredito que a ambivalência seja produtiva para compreender que é preciso 

dar atenção para campos que não possuem conhecimentos sistematizados e ―legítimos‖ sobre 

eles. Nesse sentido, as vozes autorizadas do saber disputam espaço com múltiplos 

significados vindos de diferentes instituições e campos do saber. Para Bauman (1999, p. 11) 

―É a inviabilidade de tal arquivo que torna a ambivalência inevitável‖. 

 A compreensão de ambivalência na contemporaneidade pressupõe-se a 

descategorização do pensamento binário e linear, trazendo em seu bojo a coexistência com o 

caos proveniente da insegurança, das incertezas de uma existência não ordenada, plena de 

diferenças e liberta das intolerâncias que permeavam, aberta ou veladamente, todos os 
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espaços da modernidade sólida. Ao pesquisar a ambivalência em Bauman, Antonio Faria 

(2012, p. 25-26) entende que: 

[...] o mundo ambivalente é um mundo leve e dinâmico. Nem melhor nem pior que o 

mundo sólido, até pela incapacidade de estabelecer qualquer tipo de comparação, 

são realidades distintas. Assim, a fluidez do mundo líquido não pode ser entendida 

como a própria manifestação da ambivalência, mas a ambivalência, de certa forma, 

possui relação com a fluidez. A dinâmica do mundo só ocorre com o fim do combate 

à ambivalência, não por generosidade, mas por impossibilidade de sustentação dos 

ideais do projeto de sociedade perfeita. 

 

 Projetos que pretendam a perfeição da sociedade são iniciativas fadadas ao fracasso 

porque os fenômenos e as relações gestadas e nascidas na pós-modernidade são ambíguas e 

carregadas de duplicidade em sua essência. A era líquida pede projetos que não sejam fixos, 

estáticos e enrijecidos e sim que considerem a realidade e as consequências sociais pelos 

pressupostos da liquidez, em outros modos de convencionamentos.  

Para dar sequência a este entendimento é preciso dizer o que se compreende por 

convenção. No dicionário Houaiss (2015) a definição precisa é ―acordo, pacto, contrato, 

convenção verbal‖. O termo convencionado aparece como o que ―se encontra estabelecido por 

convenção; que se configurou através de um pacto; combinado.‖ Estas são algumas definições 

que se pode encontrar. Tomei emprestado do dicionário o que se firma com relação a palavra 

convenção e alio o significado de outra palavra a esta para formar o escopo da noção sobre: 

lugares convencionados de comunicação em rede. 

Ancorada nas compreensões elucidadas pelas perspectivas pós-críticas que ampliam 

―nossas categorias de análise que deixaram de priorizar apenas classe social‖ (PARAÍSO, 

2013, p. 27) e, filiada nesta afirmação e vivendo a passagem de uma sociedade de produtores 

para uma sociedade de consumidores (BAUMAN, 2001), bem como a passagem de uma 

sociedade disciplinar para uma sociedade de controle (VEIGA-NETO, 1996) é importante 

reforçar o que alguns/as estudiosos/as vem corroborando para um repensar das metanarrativas 

universais. Suas pesquisas são nas fronteiras e nos entrelugares da cultura. Alguns/as deles/as 

são Veiga-Neto (1996), Silva (1994), Judith Butler (1998), Richard Miskolci (2006), Fischer 

(2007), Costa (2007), Jane Felipe (2007), Paraíso (2014) e Meyer (2011). 

Nesse contexto abordei a noção dos lugares convencionados de comunicação em rede, 

a qual apresento enquanto uma ferramental teórico-conceitual criada e desenvolvida nessa 

pesquisa, por perceber que nos tempos líquidos estes lugares convencionados não são mais 

frequentados apenas por pessoas com as mesmas características físicas, tais como: idade, raça, 

etnia, classe social, mas principalmente por pessoas que possuem perfis virtuais e condições 

de possibilidades próximas.  
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É importante aprofundar a problematização acerca dos lugares convencionados e a sua 

possível contribuição para a pesquisa educacional contemporânea. Entendo que se vive este 

tempo fluído e um tanto quanto camaleônico e ambivalente. Imersos/as nesta inconstância nos 

deparamos com as novas configurações forjadas para os sujeitos. Situo aqui as mídias digitais. 

Considerando que ―De fato, na segunda metade do século XX, a lógica do mass-media 

impregnou o cotidiano e redefiniu o real, afetando a própria ideia de comunicação ao 

reformular as possibilidades de vinculação aos outros construindo sentidos compartilhados‖ 

(SIBILIA, 2012, p. 64), então, um lugar convencionado nas mídias digitais é como habitar 

um entrelugar? E seria esta uma instituição imaterial de sequestro
69

?  

Poderia perguntar ainda: as mídias digitais, que possibilitam o agrupamento de pessoas 

em uma convenção, também moldam e ordenam condutas com as mesmas estratégias das 

instituições materiais (mensuráveis)? A diferença entre a instituição material de sequestro e as 

redes on-line é que estas formam uma instituição da qual seu poder de alcance é imensurável 

e aparentemente semelhante a uma racionalidade panóptica, que ―aprisiona‖ e/ou reúne 

grupos em convenções. Porém, sobre isso o sociólogo Thomas Mathiesen (1997), ao revisitar 

o conceito de panóptico menciona que contemporaneamente existe também o sinóptico. Ao 

abordar a coexistência do panoptismo em contraste com o sinoptismo o autor problematiza 

que este aborda como vivem os sujeitos sob a égide de uma sociedade de espectadores/as de 

mão dupla, ou seja, quando são vigiados/as e quando vigiam. Este é um mecanismo de 

captura emergente a partir das redes informatizadas, entre outras mídias digitais.  

Temos a difusão do controle vinculada à parafernália tecnológica, seja pela 

continuação do princípio de poucos vigiando muitos (substituindo-se até mesmo a 

figura do vigia pelos computadores), através de câmeras onipresentes que nunca 

sabemos exatamente onde estão, seja pelo novo processo ―sinóptico‖ de muitos 

vigiando poucos (MATHIESEN, 1997, p. 81). 

 

 Todavia, convém destacar que, à sua semelhança, os lugares convencionados educam 

e são perspicazes na captura dos sujeitos também, a diferença acentua-se conforme coloca 

Bauman (1999b, p. 60) no momento em que ―o panóptico forçava as pessoas à posição em 

que poderiam ser vigiadas. O sinóptico não precisa de coerção – agora este induz as pessoas à 

vigilância‖. Os sujeitos vigiam e são vigiados/as, são corpo e imagem visibilizados nas redes, 
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 O sequestro do qual falo, funciona enquanto uma provocação para o pensamento. O termo sequestro em sua 

significação pressupõe o entendimento da retirada de alguém de um lugar em que ele/a está para outro pela ação 

de alguma espécie de coação. No que se refere a ferramenta teórico conceitual ―lugares convencionados de 

comunicação em rede‖, ocorre o sequestro do indivíduo no momento em que o sujeito é subjetivado por uma 

gama de condições de possibilidades fazendo sua atenção e volitividade irem para outro lugar, aceitando as 

condições e termos de acesso impostos por este sequestro, que o ―retira‖ do lugar em que esteja fisicamente e o 

faz voar entre nuvens do ciberespaço.  
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são números, digitais, códigos e senhas em dispositivos eletrônicos. A contemporaneidade 

segue produzindo corpos produtivos, disciplinados e capturáveis.  

Vimos que o grande objetivo das tecnologias de vigilância é pela via disciplinas, 

fabricar corpos dóceis. Como mostraram Dreyfus & Rabinow, tal fabricação se dá 

por um duplo movimento: somos primeiramente objetificados numa rede disciplinar, 

composta por microscópicas divisões espaciais e temporais; quase ao mesmo tempo, 

vamos nos enxergando como sujeitos nessa rede – uma rede que parece invisível 

para nós, motivo pelo qual pensamos que o disciplinamento é natural (VEIGA-

NETO, 2014, p. 69-60). 

 

A diferença é que os sujeitos destes espaços sinópticos, que existem nos lugares 

convencionados de comunicação em rede voam livres na busca de outros lugares quando as 

forças do lugar primeiro parecem exauridas, porém seguem sendo capturáveis. Corroborando 

para a produção dessa problemática e do trabalho daquele que se posiciona a pensar e colocar 

as ―verdades em suspenso‖ (FISCHER, 2007), trago Foucault: 

O que é preciso aprender é em que medida o que sabemos, as formas de poder que aí 

se exercem e a experiência que fazemos de nós mesmos constituem apenas figuras 

históricas determinadas por uma certa forma de problematização, que definiu 

objetos, regras de ação, modos de relação consigo mesmo. O estudo (dos modos) de 

problematizações (ou seja, do que não é constante antropológica nem variação 

cronológica) é, portanto, a maneira de analisar, em sua forma historicamente 

singular, as questões de alcance geral (FOUCAULT, 2000c, p.350-351) [grifos do 

autor]. 

 

 Foucault queria saber ―quais as formas de racionalidade que se fazem dominantes, em 

certas épocas e lugares‖ (FISCHER, 2007, p.235). Portanto para fazer avançar o legado 

foucaultiano, se pode compreender que para ele não existe nada oculto e nem por baixo de 

tapetes, o que existem são enunciações que os diferentes discursos colocam em 

funcionamento, dessa maneira, alimentam as engrenagens de diversos saberes. Sendo assim, 

questiono: quais saberes são produzidos nas relações estabelecidas no interior desses lugares 

convencionados nas mídias digitais? Se vive na contemporaneidade um regime de liberdade 

ambivalente? Quais as formas de capturas dos sujeitos para estes lugares? E por fim, que 

lugares são estes? 

Os lugares convencionados neste entendimento são principalmente as redes sociais e 

os aplicativos de trocas de mensagens. Posso situar que pensei mais especificamente no 

Facebook e no WhatsApp. Este tempo veloz que vivemos certamente tornará obsoletos esses 

termos e outros surgirão. Mas pensando no sujeito que é pensado, falado e produzido 

(SILVA, 2001) no interior dessas engrenagens ou tecnologias digitais percebi que existe uma 

nova instituição de sequestro na contemporaneidade. Uma lógica que ―tira‖ as pessoas dos 

lugares a qual estão fisicamente e as colocam em lugares convencionados e cujo um dos 
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objetivos é organizá-las de maneira que habitem este entrelugar que é permeado pela lógica 

do consumo e que vai moldando o pensamento contemporâneo, assim como as tecnologias 

disciplinares começaram a atuar no controle social, ainda na modernidade. 

 Para tanto, é preciso dizer que existe uma força muito grande alocada na pesquisa pós-

crítica em educação, só é possível pensar e pesquisar estas questões por insistência do pós-

estruturalismo em se firmar como uma perspectiva em que ―eliminamos as barreiras entre as 

diferentes disciplinas‖ (PARAÍSO, 2014, p. 35). 

 Os sujeitos são educados pela cultura e a maneira com que aprendem e são 

interpelados é conflitante. Os/as jovens do século XXI que já nascem em meio aos lugares 

convencionados das mídias digitais estão aprendendo uma nova organização e um novo trato 

para com as coisas, os objetos e os seres humanos. A lógica que imperava nas instituições de 

sequestro materiais exploradas por Foucault no século XX também opera no século XXI em 

instituições imateriais, nas quais é possível identificar as cinco operações (FOUCAULT, 

1986, p. 152) que atuavam na produção dos corpos dóceis. São estas
70

: a) estabelecer um 

campo de comparação; b) criar um espaço de diferenciação; c) estabelecer princípios de 

regras a serem seguidas; d) diferenciar os indivíduos em relação uns aos outros e em função 

das regras de conjunto; e) medir em termos quantitativos e hierarquizar em termos de valor e 

capacidades o nível e natureza dos indivíduos. Conforme o autor: 

A disciplina ―fabrica‖ indivíduos; ela é a técnica especifica de um poder que toma os 

indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício. 

Não é um poder triunfante que a partir de seu próprio excesso, pode fiar-se em seu 

superpoderio; é um poder modesto, desconfiado, que funciona a modo de uma 

economia calculada, mas permanente. Humildades modalidades, procedimentos 

menores se os compararmos aos rituais majestosos da soberania ou aos grandes 

aparelhos do Estado. E são eles justamente que vão pouco a pouco invadir essas 

formas maiores, modificar-lhes os mecanismos e impor-lhes seus processos 

(FOUCAULT, 1986, p. 143). 

 

 Ao referir-se sobre o modo como os recursos para o bom adestramento eram exercidos 

nos séculos XVIII, XIX e mesmo ainda nos séculos posteriores a estes, Foucault traz como 

exemplos algumas instituições que funcionavam alicerçadas no regime do poder disciplinar, 

tais como: o acampamento militar, no qual o poder e o controle eram exercidos apenas pelo 

jogo de uma vigilância perfeita, para a qual cada detalhe contribuía, desde a disposição de 

cada espaço, como ―a geometria das aléias, o número e a distribuição das tendas, a orientação 

de suas entradas, a disposição das filas e das colunas; desenha-se a rede dos olhares que se 

controlam uns aos outros‖ (FOUCAULT, 1986 p. 144). O filósofo menciona também os 
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 As operações foram referenciadas conforme o livro Vigiar Punir: nascimento da prisão de Michel Foucault, 

capítulo II intitulado ―Os recursos para um bom adestramento‖. 
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hospitais, mesmo sendo lugares destinados aos cuidados de saúde das pessoas, também se 

enquadram nesta relação, pois começa a ter sua arquitetura modificada, de um modelo de 

encarceramento e fechamento, para um modelo calculado em suas aberturas, espaços, 

passagens e transparências. Organizando-se gradativamente de modo que os/as médicos/as 

pudessem observar melhor os/as doentes, coordenando seus cuidados, classificando-os/as e 

separando-os/as com objetivo de impedir a propagação de doenças infectocontagiosas.  

 No mesmo sentido são abordados alguns aspectos com relação às escolas militares e as 

fábricas; no que dizem respeito às escolas militares, estas funcionavam como operadoras de 

adestramento, estabelecendo separações entre os indivíduos por meio de imperativos de 

saúde, qualificação, políticos e morais. Com isso, as escolas militares pretendiam adestrar 

corpos vigorosos, formar oficiais competentes e militares obedientes, prevenir a devassidão e 

a homossexualidade. Sua arquitetura permitia a observação contínua apesar das separações e 

repartições que distanciavam os/as estudantes. No que diz respeito às fábricas segue-se o 

mesmo modelo estrutural, a diferença ressaltada é a prática da hierarquização para exercício 

do controle, por meio do qual ―a vigilância se torna um operador econômico decisivo na 

medida em que é ao mesmo tempo uma peça interna no aparelho de produção e uma 

engrenagem específica do poder disciplinar‖ (FOUCAULT, 1986, p. 147). Os/as próprios/as 

operários/as passam a ser ―promovidos/as‖ para funções de controle dos/as companheiros/as.  

Para compreender como essas tecnologias se exercitam na contemporaneidade é 

preciso ―pôr os conceitos a funcionar, estabelecer ligações possíveis entre eles‖ (CORAZZA, 

2002, p. 120). 

 O espaço diferenciado constitui-se nos aplicativos alocados nos celulares que 

funcionam como o portal para este lugar de convenção, a regra a seguir é composta pelo 

manual de conduta do usuário mediante aceitação dos termos de compromisso, a 

diferenciação dos indivíduos se dá pelo marcador de celebridade, uma verificação para 

pessoas consideradas importantes pela mídia; a relação dos atos submetidos ao conjunto pode 

ser determinada pelos jornalistas cidadãos
71

, um fato/notícia ganha determinada proporção e 

alcance porque o meio virtual propaga e dissipa a notícia na velocidade da luz; as hierarquias 

em termos de valor e capacidades se encontram nos aplicativos que permitem o acesso restrito 

de algumas pessoas mediante pagamento ou funcionalidade produtiva da mesma.  

 A fluidez dos tempos líquidos alcança e modifica gradativamente a ação e a força de 

algumas instâncias sociais, tais como a escola, a família, o exército e as fábricas. Barros 
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 Conceito desenvolvido por Corrêa, E. S. e Madureira, F. (2010) para explicar o papel daquele indivíduo que 

divulga uma notícia, porém, não tem formação acadêmica em jornalismo.  
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(2014, p. 41) constata que este movimento ocorre em função do fortalecimento de outras 

instâncias decorrentes do desenvolvimento e da popularização das tecnologias e mídias 

sociais. Nesse sentido, não se trata da substituição de uma sociedade por outra, da disciplinar 

para a de controle, mas sim, da coexistência entre ambas, segundo a autora, é um momento 

caracterizado por pequenas rupturas, por meio dos quais ―a sociedade disciplinar começa a 

ceder lugar para a sociedade de controle‖.  

 Dos tempos em que imperava o suplício corporal até a contemporaneidade, percebi 

que as cinco operações descritas por Foucault mencionadas anteriormente permanecem 

agindo em outra significação espaço-temporal.  

Graças às técnicas de vigilância, a ‗física‘ do poder, o domínio sobre o corpo se 

efetuam segundo as leis da ótica e da mecânica, segundo um jogo de espaços, de 

linhas, de telas, de feixes, de graus, e sem recurso, pelo menos em princípio, ao 

excesso, à força, à violência. Poder que é em aparência ainda menos ‗corporal‘ por 

ser mais sabiamente físico (FOUCAULT, 1986, p. 148). 

  

 Nesse contexto, Rogério Costa (2004, p. 163) ressalta que ―nenhuma forma de poder 

parece ser tão sofisticada quanto aquela que regula os elementos imateriais de uma sociedade: 

informação, conhecimento, comunicação.‖ Para este autor o regime operante da sociedade 

contemporânea exerce o controle através de diversas instituições imateriais, virtuais que por 

vezes possuem maior alcance e eficácia que as materiais. Atualmente, o controle também 

habita o ciberespaço, como já mencionei anteriormente, razão pela qual percebo que os 

lugares convencionados de comunicação em rede constituem-se em espaços imateriais que 

sequestram os sujeitos por meio da subjetivação que captura sua atenção e interesse para outro 

lugar. Seu corpo permanece no lugar em que está, no carro, casa ou qualquer outro ambiente. 

Entretanto, este sujeito está em outro lugar no que se refere à sua atenção e participação. Ele 

está interagindo nos lugares convencionados de comunicação em rede, através de sua imagem 

virtual, de seu perfil, de seu login. O sujeito foi ―sequestrado‖ para este lugar, podendo este, 

seguir interagindo em ambiente físico e relacionando-se na rede, em inteligência coletiva 

(LEVY, 2005).  

 Os espaços de sequestro contemporâneos, os entrelugares ou lugares convencionados 

de comunicação em rede, como preferi conceituá-los, acionam determinadas tecnologias do 

eu (LARROSA, 2011) fazendo os sujeitos falarem de si, realizarem autoexames e confissões 

solitárias ou públicas, dentre outras possibilidades. No estudo intitulado Tecnologias do eu e a 

educação, obra inscrita no campo dos estudos foucaultianos, Jorge Larrosa buscou ―ensaiar os 

limites e as possibilidades metodológicas de uma certa problematização da construção e da 

mediação pedagógica da experiência de si‖ (LARROSA, 2011, p. 37). Experiência esta que 
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encontra lugar produtivo no interior de aparatos pedagógicos e terapêuticos, os quais incitam 

uma intensa atenção do sujeito para com ele mesmo. O autor elenca cinco aspectos que se 

movimentam nos dispositivos pedagógicos, denominados em categorias, sejam estes: ver-se, 

expressar-se, narrar-se, julgar-se e dominar-se (LARROSA, 2011).  

 Nesse contexto, abordo a experiência de si no modo como é construída e mediada na 

interação com os dispositivos pedagógicos, no exercício das tecnologias do eu. Larrosa 

(ibidem, p. 60) descreve o modo como operam as cinco categorias que atuavam e atuam nas 

instituições disciplinares problematizadas por Foucault, a prisão, o hospital, a escola, dentre 

outras, e que hoje passam também a operar nos lugares convencionados de comunicação em 

rede, na conceituação aqui proposta. Percebi uma possível recontextualização da experiência 

de si na contemporaneidade, deslocada para os entrelugares no ciberespaço, questionei suas 

finalidades, bem como a construção e mediação do sujeito proposto nessa pesquisa, as 

juventudes. Para Larrosa (2011, p. 43): 

A experiência de si, em suma, pode ser analisada em sua constituição histórica, em 

sua singularidade e em sua contingência, a partir de uma arqueologia das 

problematizações e de uma pedagogia das práticas de si. E o que aparece agora 

como ―peculiar‖, como histórico e contingente, não são apenas as ideias e os 

comportamentos, mas o ser mesmo do sujeito, a ontologia mesma do eu ou da 

pessoa humana na qual nos reconhecemos no que somos. 

  

 Apresento algumas considerações embasadas em Larrosa sobre a maneira como as 

juventudes vivenciam as tecnologias do eu nos lugares convencionados de comunicação em 

rede na contemporaneidade.  

a) Ver-se: esta primeira dimensão das tecnologias do eu corresponde à estrutura básica 

da reflexão, a qual remete a necessidade do sujeito de saber sobre si. Por meio de uma 

refinada escrita poética o autor compara este movimento à ―reflexão‖, através de um 

espelho que faz ―dar volta à luz‖ [...] ―voltar-se sobre si mesmo‖, de ―virar-se para 

trás‖ ou ―para dentro‖ (ibidem, p. 58). Ver a si próprio consiste em realizar uma 

autodescrição para autoconhecer-se. O que ontem acontecia apenas por meio de 

práticas de educação moral e religiosa nas escolas e igrejas
72

 acontece hoje a todo 

instante no ciberespaço, local em que os sujeitos são levados a refletir sobre si mesmo, 

no uso das redes sociais, por exemplo: ao abrir uma conta na rede social Facebook é 

preciso que o/a usuário/a preencha um perfil, o qual traz uma série de perguntas, as 

quais fazem com que instantaneamente o/a criador/a da conta precise pensar sobre si 

mesmo para responder as questões e efetuar seu cadastro com sucesso.  
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 É importante mencionar que seguem acontecendo práticas de educação moral e religiosas nas instituições 

escolarizadas da contemporaneidade. 
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Figura 11 – Cadastro no Facebook passo 01. Adaptado de: 

http://www.comofazer.net/como-fazer-um-facebook/ Acesso em: 04/01/2017. 
 

 

Figura 12. Cadastro no Facebook passo 02 Adaptado de: 

http://www.comofazer.net/como-fazer-um-facebook/ Acesso em: 04/01/2017. 
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Figura 13. Cadastro no Facebook passo 03. Adaptado de: 

http://www.comofazer.net/como-fazer-um-facebook/. Acesso em: 04/01/2017. 

 

 Figura 14. Cadastro no Facebook passo 04. Adaptado de: 

http://www.comofazer.net/como-fazer-um-facebook/. Acesso em: 04/01/2017. 
 

 

Figura 15. Cadastro no Facebook passo 05.Adaptado de: 

http://www.comofazer.net/como-fazer-um-facebook/. Acesso em 04/01/2017. 

 

As imagens apresentadas colaboram para a compreensão do modo como as perguntas 

atuam como dispositivos de auto-observação que produzem o desdobramento do sujeito para 

que este possa ver-se, realizando um balanço de si e de tudo que lhe diz respeito para ser 

capaz de atender as exigências do próprio mecanismo ótico, de modo que ―a pessoa tem que 

fazer funcionar consigo mesma, aprendendo suas regras de uso legítimo, isto é, as formas 

corretas de ver‖ (ibidem, 62). 

As mídias sociais, entre outras instâncias, são as aprimoradas máquinas de ver-se na 

contemporaneidade, tornando visíveis as pessoas que capturam, do mesmo modo que 

acontecia outrora. ―Dispositivos para ―tornar visíveis‖ as pessoas que capturam (presos, 



96 
 

trabalhadores, enfermos ou crianças) e para ―tornar eficazes‖ os processos que realizam 

(reformar, produzir, curar ou ensinar)‖ (ibidem, p. 60). Em tempos líquidos, os processos 

pretendidos e realizados pelos dispositivos pedagógicos utilizados nas mídias e aplicativos 

móveis ou plataforma estão relacionados principalmente ao consumo de conceitos e produtos.  

 

b) Expressar-se: esta segunda dimensão corresponde a estrutura da linguagem na qual 

operam a imagem referencial e a imagem expressiva, sendo que de acordo com 

Larrosa (ibidem, p. 63) a primeira diz respeito a escolha das palavras que representam 

os objetos e os seres, a segunda à linguagem que exterioriza estados subjetivos, 

copiando a realidade, permitindo que o sujeito possa mostrar-se, permitir que os/as 

outros/s vejam aquilo que foi visto primeiramente por si mesmo em seu interior. Nesse 

movimento estão implícitos os procedimentos discursivos. Larrosa (ibidem, p. 67) 

menciona que: 

Não se trata de que a experiência de si seja expressada por meio da linguagem, mas, 

antes de que o discurso mesmo é um operador que constitui ou modifica tanto o 

sujeito quanto o objeto da enunciação, nesse caso, o que conta como experiência de 

si. É inserindo-se no discurso, aprendendo as regras de sua gramatica, de seu 

vocabulário e de sua sintaxe, participando dessas práticas de descrição e redescrição 

de si mesma, que a pessoa se constitui e transforma sua subjetividade.  

 

Sendo assim, as máquinas enunciativas produzem simultaneamente significantes e 

significados, de acordo com as regras discursivas estabelecidas e que estabelecem as noções 

de verdadeiro, fictício ou ideológico. A maquinaria enunciativa provoca o sujeito a manifestar 

seu estado. 

 

 

Figura 16. Status do Facebook: Adaptado de: https://www.facebook.com/ Acesso em: 

04/01/2017. 
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 Na figura apresentada é possível perceber o modo como o sujeito é convidado a 

expressar-se no momento em que acessa a rede social Facebook, são convidados/as a todo 

instante a dividir com outros/as membros a atividade que está desenvolvendo naquele 

momento, seja esta de trabalho, lazer, esporte ou qualquer outra; o convite estende-se também 

para que o sujeito expresse seu estado emocional, com uma série de alternativas. Outros 

lugares convencionados de comunicação em rede também proporcionam esse exercício 

imbricado entre o ver-se e o expressar-se sobre si mesmo, como o Instagram, que permite ao 

sujeito descrever-se por meio de fotos e palavras, descrevendo-se também pelas pessoas e 

hashtags
73

 que seguem. Estas hashtags desempenham a função de signos para diferentes 

significados desde lugares, acontecimentos, protestos e estilos de vida.  

 

c) Narrar-se: Ao abordar sobre a tecnologia narrar-se, Larrosa faz alusão às metáforas da 

memória, relacionando os depósitos físicos nos quais guardamos rastros de nós com a 

nossa própria mente. ―É contando histórias, nossas próprias histórias, o que nos 

acontece e o sentido que damos ao que nos acontece, que nos damos a nós próprios 

uma identidade no tempo‖ (ibidem, p. 69). Com esta reflexão do autor podemos 

compreender que a compreensão da vida enquanto narrativa histórica é uma das 

chaves de leitura para entendermos o que se produz nos ―constantes exercícios de 

narração e autonarração no qual estamos implicados cotidianamente‖ (ibidem, p. 69).  

A consciência de si é fabricada e inventada pelo sujeito. Nesse sentido, não irá emergir 

um sujeito verdadeiro ou mais aprimorado na arte de si, e sim um sujeito que se 

constrói e reconstrói entre discursos e práticas discursivas. Larrosa menciona a 

contribuição de Foucault sobre a noção de que o poder atravessa o discurso. Portanto, 

a história da autonarração é imbricada com a história social e a história política 

(ibidem, p. 71). É preciso estar ciente que o processo da consciência de si que se 

constrói enquanto uma fabricação narrativa é atravessado por um jogo de forças. A 

categoria da narração não é uma tecnologia do diagnóstico de si, não se constitui em 

um depósito de subjetividades, busca se afastar da busca por um sujeito oculto 

escondido na narrativa. A autonarração existe por si mesma entremeada à um conjunto 

de regras discursivas, tem relação com uma ordenação temporal, sua própria 

identidade e permanência no tempo.  
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 Sinal tipográfico da cerquilha. As Hashtags viram hiperlinks dentro da rede. O termo foi acrescentado no 

dicionário de língua inglesa no ano de 2014 sendo definida como ―uma palavra ou frase após 

uma cerquilha usada para identificar mensagens relacionadas a um tópico específico‖ (Wikipédia). Disponível 

em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Hashtag. Acesso em 07/02/2017.  
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A construção e a transformação da consciência de si dependerá, então, da 

participação em redes de comunicação onde se produzem, se interpretam e se 

medeiam histórias, dependerá desse processo interminável de ouvir e ler histórias, 

de contar histórias, de mesclar histórias, de contrapor algumas histórias a outras, de 

participar, em suma, desse gigantesco e agitado conjunto de histórias que é a cultura 

(ibidem, p. 70). 

 

Através da fluidez das telas líquidas o sujeito é transportado aos lugares 

convencionados de comunicação em rede, lugares estes em que o exercício da narração é 

intenso. Um exemplo desta operação é o que acontece com um blog
74

, através do qual o 

sujeito conta suas próprias experiências a partir de uma determinada temática, podendo incitar 

outros sujeitos a falarem de si em comentários abertos, caso o/a proprietário/a do blog aceite 

comentários. Na contemporaneidade, existem diferentes blogs sobre assuntos variados, tais 

como: emagrecimento/cultura fitness, processos terapêuticos, profissionais, viagens, moda, 

etc. Estes lugares possuem extensões em redes sociais, fato este que possibilita que mais 

pessoas exercitem a tecnologia da narração a partir de cada post sobre um assunto ou temática 

que lhe desperte a vontade de compartilhar sua vivência, mostrando-se a outros sujeitos. 

 

d) Julgar-se: nesta Tecnologia do Eu está implícita a estrutura da moral, nos casos 

anteriores o sujeito por meio do ver-se, expressar-se e narrar-se passa a tomar consciência de 

si, momento em que o modo como ele se enxerga se funde com os atos jurídicos de sua 

consciência, ―isto é, atos nos quais a relação da pessoa consigo mesma tem a forma geral do 

julgar-se‖ (ibidem, p. 73). Neste processo é como se o sujeito, por um espaço de tempo 

indeterminado, duplicasse a si mesmo, naquele que julga e naquele que é julgado, sendo 

ambos a mesma pessoa. Os estudos de Foucault mostram que os dispositivos óticos e os 

dispositivos que tornam os sujeitos aptos para julgar-se e posteriormente governar-se, são, de 

certo modo, inseparáveis; operando a partir das seguintes dimensões: jurídica, normativa ou 

estética. ―A experiência estética de si implicada na constituição da subjetividade na dimensão 

do julgar-se seria, então, o resultado da aplicação a si mesmo dos critérios de juízo 

dominantes em uma cultura‖ (ibidem, p. 77). Tomando por exemplo o caso de um grupo no 

Whatsapp destinado a reunir pessoas que compartilham os resultados de seus treinos na 

academia em busca por um corpo musculoso com baixos níveis de gordura, o sujeito participa 

                                                           
74

Blog ou blogue (contração do termo inglês web log, "diário da rede") é um site cuja estrutura permite a 

atualização rápida a partir de acréscimos dos chamados artigos, ou posts. Estes são, em geral, organizados de 

forma cronológica inversa, tendo como foco a temática proposta do blog, podendo ser escritos por um número 

variável de pessoas, de acordo com a política do blog. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Blog. Acesso 

em: 06/01/2017. 
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desse lugar convencionado de comunicação em rede ao comparar seus resultados com os dos 

demais sujeitos participantes e, assim, começa a efetuar um julgamento moral sobre si.  

De forma rápida, ao ser interpelado com imagens com bons resultados e vídeos que 

mostram o cotidiano dos integrantes do grupo, o sujeito passa a considerar-se um ―sucesso‖ 

ou um ―fracasso‖ de acordo com os padrões estabelecidos na rede discursiva em que está 

inserido.  

 

e) Dominar-se: a estrutura do poder atua na dimensão ―dominar-se‖ em iminência às 

dimensões anteriores, não é um processo composto por operações estanques, mas um 

mover múltiplo e interrelacional, no qual as dimensões óticas e os aparatos jurídicos 

que atuam na experiência de si impulsionam e clamam pelo governo e transformação 

de si mesmo. Sobre o que Larrosa indica que ―a pessoa tem que fazer algo consigo 

mesmo em relação à lei, à norma, ao valor. E isso, uma ação, um fazer que afeta algo, 

um afetar, é justamente a definição foucaultiana de poder‖ (ibidem, p. 780). Sendo o 

poder como diz o autor, uma ação sobre ações possíveis, retorno ao exemplo do 

subitem anterior; o sujeito partícipe do grupo no WhatsApp que avalia seu resultado 

nos treinos como ―ruins‖ em relação aos demais, precisa tomar uma atitude para 

mudar seus resultados para ―bons‖. Com o que conquistará para si um status desejado, 

sem perceber, talvez, que seu próprio desejo por ―bons resultados‖ é produto de 

relações de força estabelecidas pela cultura da sociedade em que está inserido. Nesse 

contexto de operações o sujeito precisa confessar-se, não apenas a si mesmo, mas na 

contemporaneidade, há um confessor público, cujo confessionário situa-se nos 

próprios lugares convencionados de comunicação em rede.  

 

Nesta seção foi defendida a noção de que os sujeitos são sequestrados, de suas casas, 

trabalhos, lazeres, para um lugar convencionado que permite uma comunicação líquida, que 

se desfaz com um toque, lugar este em que estão operando as tecnologias do eu apresentadas e 

detalhadas anteriormente.  

Na próxima seção se encontram analisados e problematizados os materiais empíricos 

produzidos na pesquisa.  
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5 VISLUMBRES DO ATERRIZAR  

 

Uma prática de pesquisa é um modo de pensar, sentir, desejar, amar, odiar; uma 

forma de interrogar, de suscitar acontecimentos, de exercitar a capacidade de 

resistência e de submissão ao controle [...]; de nos enfrentar com aqueles 

procedimentos de saber e com tais mecanismos de poder; de estarmos inseridas/os 

em particulares processos de subjetivação e individuação. Portanto, uma prática de 

pesquisa é implicada em nossa própria vida. A ―escolha‖ de uma prática de 

pesquisa, entre outras, diz respeito ao modo como fomos e estamos subjetivadas/os, 

como entramos no jogo de saberes e como nos relacionamos com o poder 

(CORAZZA, 2007, p. 121). 

 

Inicio este capítulo, que tem o propósito de apresentar e dialogar com os dados 

produzidos nesta pesquisa, problematizando, inicialmente, seu título. Por que vislumbres e 

não visões? Porque visões, de certo modo, encarceram realidades, limitam conceitos e 

definem palavras. Ao escolher vislumbrar, trago assim como Corazza (2007) ensinou, o 

mover dos labirintos proporcionados pela pesquisa pós-estruturalista, a qual me inquieta em 

cada etapa do percurso. É uma inquietação positiva que traz consigo a riqueza dos sentidos 

percebidos por aqueles/as que se preparam para um breve pouso.  

Ao delimitar que a realização da pesquisa com os/as jovens aconteceria através dos 

dispositivos móveis estive ciente que seria desafiador, que era preciso enfrentar uma prática 

de pesquisa complexa e singular, ou ainda, uma composição teórico-metodológica que ganhou 

espaço e legitimação somente com a virada do milênio (HINE, 2004), e com o próprio 

crescimento, expansão e modernização da tecnologia digital. A partir da netnografia 

(etnografia virtual), construí este exercício atento de investigação. 

Nesse sentido, considerei importante apresentar nomenclaturas que também se referem 

a esta forma de pesquisar, Sales (2014, p. 118) menciona alguns destes termos variados para 

denominar o modo como a etnografia acontece nos ambientes virtuais: ―‗etnografia digital‘, 

‗etnografia online‘, ‗etnografia na internet‘, ‗ciberetnografia‘ e o próprio termo ‗netnografia‘‖.  

Esta metodologia de pesquisa é oriunda da etnografia, (re)significando seus conceitos 

e deslocando-os para ―o universo ciberespacial para análise da cibercultura‖ (ibidem, 2014, p. 

119). Escolhi trabalhar com a netnografia por estar justamente interessada em compreender 

como os/as jovens que estão inseridos/as diariamente nas mídias digitais aprendem modos de 

ser e estar na cultura contemporânea, tendo liberdade para trabalhar a partir de diálogos, 

aparentemente informais, através dos quais os/as jovens expressam-se em uma comunicação 

fluida. Percebi que nesses diálogos era possível compreender diversos modos de existência 

juvenil, sempre tendo o cuidado de não universalizá-los. Nesse sentido, encontrei respaldo 

teórico na autora acima mencionada a qual destaca que: 
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O procedimento da observação das práticas juvenis inclui necessariamente uma série 

de conversas informais imprescindíveis para a compreensão das culturas juvenis – 

especialmente a linguagem utilizada, vocábulos próprios, expressões – para o 

estabelecimento de laços de confiança e para a construção das análises do processo 

de produção das subjetividades.   

 

 Durante o período em que, enquanto pesquisadora netnográfica, interagi com o grupo 

Fala Gurizada pelo WhatsApp vivenciei experiências variadas, as quais me mostraram 

algumas limitações e possibilidades desta metodologia. Apesar da ausência de contato 

presencial entre o grupo pesquisado e o/a pesquisador/a ser um dos aspectos reconhecidos 

pelos/as teóricos da netnografia como uma limitação desta escolha metodológica confesso, 

que na realização dessa pesquisa, não senti esta necessidade, porque meu objetivo foi 

compreender como os/as jovens aprendem na interface com os artefatos culturais das mídias 

digitais e não como socializam-se presencialmente.   

Do mesmo modo reconheço que os diálogos dos/as jovens se alicerçaram nas suas 

próprias experiências. Sendo assim, parece possível dizer que somente a partir de si e das suas 

vivências estes/as conseguiram expressar-se com relação aos disparadores de discussão. Por 

outro lado, nem todos/as jovens estavam presentes no mesmo momento em que se deflagrava 

uma discussão do grupo, portanto alguns participantes manifestaram-se mais do que os/as 

outros, assim como alguns/as manifestaram-se tardiamente, o que exigia uma processo atento, 

enquanto pesquisadora, para retomar as postagens, pois como não marcávamos um horário 

para as discussões, cada um/a poderia olhar as discussões travadas e participar do debate.  

Outro ponto que preciso mencionar é que esta foi a primeira vez que atuei enquanto 

pesquisadora inserida na netnografia, em alguns momentos, transitando entre meu próprio 

modo acadêmico de ser e agir e na informalidade do espaço escolhido para realização da 

pesquisa. Esta informalidade, por vezes, pode ser confundida com imaturidade, pois os/as 

jovens ao utilizarem o aplicativo WhatsApp o fazem em paralelo a outras atividades, tanto 

cotidianas como no próprio ciberespaço. Este fenômeno observado é o mesmo do qual Sales 

(2014, p. 120) realiza a problematização ao trabalhar com o Orkut
75

, percebendo que ―no 

universo virtual, frequentemente, o/a jovem, além de participar do Orkut, conversa – tecla, ao 

mesmo tempo com várias pessoas, em janelas diferentes, sobre assuntos totalmente diversos, 

o que requer dele/a muita rapidez para ler e escrever [...]‖. Fato este, intensificado pela 

mobilidade e praticidade conferida através dos aplicativos móveis, o que contribuiu, nesta 

pesquisa, para o enriquecimento do material empírico. 

                                                           
75

 O Orkut constituiu-se uma rede social e funcionou do ano de 2004 a 2014. Chegou a 29 milhões de 

usuários/as. Disponível em: http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/06/ha-2-anos-orkut-anunciava-

seu-fim.html. Acesso em: 04/04/2017. 
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A fim de mencionar algumas potencialidades da pesquisa no grupo do Whatsapp por 

meio da experiência netnográfica, elucido que os/as jovens participaram ativamente durante 

as duas semanas em diferentes horários do dia, iniciando diálogos com a minha presença, mas 

também sem a minha presença. O grupo estabeleceu um vínculo de relacionamento que 

ultrapassou os limites de duração da investigação, tanto que não se desligaram do grupo.  

Mesmo com a interação fértil do grupo, mostrou-se necessária, como já mencionado 

em outro momento dessa dissertação, a inserção de outros dois artefatos culturais, sendo estes, 

duas peças publicitárias de marcas de refrigerantes, que me possibilitaram problematizar os 

questionamentos propostos nessa pesquisa. Nesse sentido, não tive a intenção de responder 

todos/as estes questionamentos em uma totalidade objetiva, porém percebi que o material 

suscitava discussões a respeito das juventudes contemporâneas imersas nas mídias digitais e, 

nesse sentido, é que procurei perceber como estes produziam efeitos na produção das 

juventudes.  

A partir da postagem ilustrada no capítulo 3 fiz o convite no grupo do Facebook da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Compreendo assim como Antonella Lacovone, 

Gabriela Possoli e Patrícia Rauli (2015 p.111) que esta rede social ―trata-se de um campo 

fértil para pesquisa e carente de sistematizações de conhecimentos construídos [...]‖.  

Após uma semana da postagem na rede iniciei o grupo composto por 21 participantes 

com faixas etárias entre 14 e 38 anos, constituído por 1 estudante do Ensino Fundamental, 5 

estudantes do Ensino Médio, 8 graduandos/as de diferentes cursos universitários, 2 estudantes 

de Pós-Graduação e 3 profissionais de diferentes áreas, sendo estas: assistência social, 

licenciatura em artes visuais e pedagogia.  Cabe acrescentar que durante o funcionamento do 

grupo desligaram-se dois integrantes, permanecendo até o fim 19 sujeitos. Na abertura do 

grupo sugeri um momento de apresentação de cada um/uma de nós e logo após comecei os 

posts, ou seja, a postagem dos disparadores de discussão no grupo, anteriormente detalhados 

no capítulo 3. 

Transcrevi as conversas fidedignamente, me lançando no mundo da cibercultura e da 

comunicação em rede. Procurei neste espaço perceber como o material empírico produzido se 

manifestava e de quais formas produzia efeitos e constituia identidades. Com isso, não 

busquei construir uma resposta que explicasse o que são ―realmente‖ as juventudes na 

modernidade líquida. Também não foi meu interesse apontar quais dos artefatos culturais das 

mídias digitais elencados e que se converteram nessa pesquisa como disparadores de 

discussão, são mais ou menos produtores desses/as jovens participantes do grupo. Menciono 
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isso porque compreendo que ―a própria linguagem com que dizemos o conceito é 

ambivalente‖ (WORTMANN e VEIGA-NETO, 2001, p. 27).  

Na sequência desse voo, o qual representa o próprio pesquisar, lancei mão de 

instrumentos potentes que sinalizaram as rotas a seguir. Meu voo não é solitário, traz a soma 

das experiências e saberes dos/as autores/as elencados/as no decorrer de cada registro, análise 

ou problematização. Na próxima seção a viagem ganhou outros/as integrantes, para ser mais 

precisa, 21 jovens, os quais são os próprios sujeitos pesquisados no grupo Fala Gurizada, 

vindos/as através das alternativas proporcionadas pela liquidez dessa era. Eles e elas se 

fizeram presentes por meio do aplicativo WhatsApp, trazendo uma bagagem preciosa, 

composta por experiências, saberes formais e informalizados, conhecimentos variados 

resultantes do modo como se constituem os/as jovens, da maneira como são educados/as e 

produzidas as juventudes neste momento histórico sem precedentes no que se refere a 

utilização/apropriação das mídias digitais. Junto com eles/as foi possível conectar as rotas de 

voo, delinear as fronteiras e distâncias percorridas, manejar os instrumentos e avistar os 

territórios que desejei melhor conhecer.  

Ao vislumbrar o momento da aterrissagem por meio da análise das categorias 

corporificadas através do material empírico, percebi que estas categorias não surgiram ao 

acaso, elas constituem-se inicialmente por meio do entrelaçamento dos dados produzidos com 

o Fala Gurizada e posteriormente da análise das duas campanhas publicitárias elencadas, 

sempre em interlocução com o referencial teórico dos Estudos Culturais, os quais propiciaram 

condições para que me lançasse da tela líquida e voasse. 

Nesse sentido, a próxima seção da dissertação é composta pelas categorias de análise 

vislumbradas na pesquisa. É importante mencionar que cada categoria foi organizada a partir 

dos levantamentos discursivos proporcionados e correlatos aos disparadores de discussão e as 

duas campanhas publicitárias de marcas de refrigerantes descritas no capítulo 3. Dessa forma, 

cada disparador e as duas campanhas inauguraram uma categoria de análise, formando cinco 

categorias de análises problematizadas na continuidade do texto. Cada categoria apresentada 

neste capítulo tem sua própria história, um ponto de origem, uma razão para estar aqui e 

compõe com as demais um campo de possibilidades e questionamentos sobre o universo 

juvenil. 

 

5.1. Comprar e jogar na lógica do consumo online 
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Escolhi começar pela categoria ―Comprar e jogar na lógica do consumo online‖, 

porque os primeiros momentos de discussões entre o Grupo Fala Gurizada foram construídos 

a partir da minha postagem no grupo referente ao jogo Just Dance Now, o qual utiliza recurso 

de aplicativo móvel e plataforma juntos,  conforme explicado anteriormente no capítulo 3. 

Deste modo, as discussões reunidas nesta seção versaram em torno de problematizações 

acerca das experiências dos/as jovens com os artefatos culturais digitais pagos.  

Para adentrar no território do consumo, tão imbricado na vida contemporânea é 

pertinente a colocação de Bauman (2010, p. 31) a respeito do cartão de crédito e do fator 

indivíduo/devedor, ―hoje, ingressar nessa condição é mais fácil do que nunca antes na história 

da humanidade, assim como escapar dessa condição jamais foi tão difícil‖. Com efeito, a 

sociedade de consumidores/as líquido moderna faz investimentos precisos que se ajustam a 

todos os segmentos de mercado, e um deles é a indústria dos jogos em aplicativos móveis 

para smartphones e tablets. O Brasil movimenta atualmente US$ 1,5 bilhões na indústria de 

aplicativos móveis
76

.  

Essas condições denotam as estratégias efetivadas pelas empresas com o intuito de 

garantir a participação e permanência dos/as jovens consumidores/as nos ares do consumo 

virtual, mais atrativo e prático do que as formas conhecidas até então. As oportunidades 

estabelecidas a partir do uso do cartão de crédito fidelizam mais facilmente os/as possíveis 

clientes e os/as incitam ao consumo. São estratégias de marketing meticulosas, propositais, 

endereçadas a cada perfil desejado de consumidor/a, o que contribui para que o processo de 

sedução do possível cliente seja mais rápido e intenso.  

Nos espaços virtuais e lugares convencionados de comunicação em rede os/as 

consumidores/as, a exemplo do que ocorre com o jogo Just Dance Now, constroem uma 

experiência de interação e entretenimento que os/as direciona a agir conforme as normas 

estabelecidas para o consumo. Nesse sentido, esta problematização se conecta com as falas 

dos/as jovens no que diz respeito aos jogos. 

 

 

 

 

 

 Quando comecei a conversa sobre jogos online, rapidamente muitos/as participantes se 

manifestaram e entabularam diálogos, nem todos/as conheciam o referido jogo Just Dance 
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 Informação disponível no portal do Jornal GNN. Disponível em https://jornalggn.com.br/noticia/brasil-

movimenta-us-15-bi-na-industria-de-aplicativos. Acesso em 30/09/2016. 

M_29: Tenho um Xbox 360 com Kinect e jogo Just dance nele. Especialmente quando faço reuniões com 

amigos. Sobre o app, pelo que entendi cada música é paga certo? 

L_15: Algumas são liberadas e vc libera com pontos mas a maioria é paga. Pelo menos quando eu jogava 

era assim. ;D 
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Now, porém muitos/as tinham experiências relacionadas com outros jogos. Como este era 

praticamente um dos primeiros movimentos na produção do material empírico, após as 

apresentações iniciais, confesso que fiquei receosa em direcionar a conversa em torno do 

primeiro disparador escolhido, o jogo Just Dance Now e permiti que as participações 

acontecessem espontaneamente. Na medida em que os/as jovens começavam a expressar suas 

opiniões sobre os jogos que estavam mais familiarizados/as percebi que estas eram falas que 

convidavam a compreender esse mundo dos aplicativos móveis em jogos. Os quais  

aparentemente parecem ser apenas um ramo de lazer, mas trata-se também de investimentos 

financeiros bem calculados, conforme é possível elucidar através das colocações do grupo. 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 É importante notar o começo da fala de M_29, na qual o rapaz se intitula ―um gamer 

de carteirinha‖. No universo dos jogos, ser um gamer é participar ativamente dos jogos 

fazendo desse universo a sua tribo. Para Michel Maffesoli (2005) as tribos são agrupamentos 

de sujeitos que compartilham alguns valores em comum, questões típicas de um engajamento 

social. No Brasil recentemente aconteceu o lançamento do livro ―Zangado – O que é ser um 

gamer e como me tornei um
77

‖, o protagonista do livro autobiográfico é um brasileiro que 

alcançou 3,2 milhões de seguidores/as no Youtube. ―Zangado‖ retrata no livro que faz desse 

interesse por jogos um estilo de vida, desperta bastante atenção por não revelar sua aparência, 

ele usa uma máscara de Guy Fawkers
78

 e segundo uma entrevista para o Portal G1
79

 menciona 
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 Lançado pela editora LeYa em 2016 na 32º Bienal de São Paulo/SP. O livro retrata a história de Thiago de 27 

anos, graduado em Engenharia Civil e gamer. 
78

 Máscara símbolo do filme ―V de Vingança‖ dirigido por James Mcteigue, em 2005. 
79

 Entrevista disponível em: http://g1.globo.com/tecnologia/games/noticia/2014/11/nao-confio-na-internet-diz-

youtuber-mascarado-com-18-milhao-de-fas.html Acesso em 03/10/2016. 

M_29l: Vc se refere apenas a jogos em aplicativos móveis? Pq como gamer de carteirinha, jogo no PC, 

Xbox, celular e tablete kkkkkkkk 

Pesquisadora: Não, me refiro a outros jogos também.. é que no Xbox não são todos que tem mas no Xbox a 

maioria dos jogos e dos passes no jogo são comprados? Precisa investir muito dinheiro? 

L_18: Dependendo do teu tipo de jogo acaba investindo uma certo dinheiro. 

M_29: Sim, são poucas coisas gratuitas. Mesmo no computador a maioria dos games é pago. Existem 

plataformas q facilitam o acesso como a Steam. Que é um site onde tu encontra jogos por preços acessíveis 

e possui promoções regulares. Aplicativos Mobile gratuitos são muito mais comuns e isso de fato facilita o 

acesso, consideravelmente. Fora q existe as ―microtransações‖. App por 2 ou 3 pila. Claro n vamos 

mencionar aqui a pirataria. 

L_18: A Microsoft tu paga para jogar online e a Playstation não precisa. 

Pesquisadora: Sim sim, entendi.. 
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que a internet não é um lugar seguro, por isso prefere manter sua aparência secreta. Ao me 

deparar com esse participante do ―Fala Gurizada‖ que se declarou – um gamer -, se torna 

produtiva a emergência do livro anteriormente mencionado. Nesse sentido, é importante 

perceber o quanto estes significados são compartilhados de modo expressivo no contexto 

contemporâneo, jovens se constituem sujeitos entremeados/as às possibilidades de possuírem 

múltiplas identificações para se apresentarem e uma delas é ser um gamer.  

Outro ponto a ser analisado na conversa é o consumo atrelado às vivências dos/as 

jogadores/as na rede. Bauman (2010, p. 34) menciona ―Como poucas drogas, viver a crédito 

cria dependência. Talvez mais ainda que qualquer outra droga e sem dúvida mais que os 

tranquilizantes à venda‖. Os deleites do consumo espalham-se por nossa sociedade, na lógica 

da ambivalência de sentidos esse consumo também organiza a vida social, tornando-se um 

projeto de sociedade pautado na efemeridade (BAUMAN, 2008).  Nesse contexto, no qual o 

jovem não precisa esperar muito tempo para realizar suas vontades, a instantaneidade torna-se 

um imperativo. Os/as jogadores/as (gamers) de certa forma fazem do ato de jogar em rede um 

hábito e possuem rotinas de jogos com pessoas de diversas partes do mundo. Com efeito, são 

interpelados/as por ofertas de produtos que ―alimentam‖ o ato de estar no jogo. Na pesquisa 

realizada por Rafaela Melo, Breno Neves e André Machado (2014) os/as pesquisadores/as 

abordam sobre os ―meios de monetização” que são justamente estratégias criadas pelas 

empresas de jogos via aplicativos móveis para solicitar, por exemplo, que o/a jogador/a toque 

em um símbolo específico para fechar uma propaganda e continuar jogando. Outro modo de 

monetização verificado é a venda de um produto dentro do mesmo, conforme mencionam: 

 

Os aplicativos em sua versão gratuita possuem atividades com conteúdos limitados 

que podem ser ―desbloqueados‖ mediante a compra de tais itens, ou seja, os 

aplicativos são ―gratuitos‖, mas, para utilizá-los, é necessário comprar os produtos 

oferecidos, fazer assinaturas. Itens como ―desbloqueio da versão completa‖ vêm 

substituindo a existência de aplicativos pagos durante a instalação (MELO, NEVES 

e MACHADO, 2014, p. 08). 

 

Nesse sentido, os/as jogadores/as são consultados/as a todo instante durante o jogo 

acerca do interesse em novas aquisições. Penso que essas vivências em jogo contribuem para 

que se crie um ciclo de consumo organizado em torno de práticas de lazer. No que se refere ao 

modo de comprar nos jogos online por aplicativos móveis, foi mencionada a ausência do 

boleto bancário na efetivação da compra desses produtos. 

 

 

 

Pesquisadora: Mas no que cerca o mercado dos aplicativos móveis essa facilidade de boleto ainda não existe, 

né? 

M_29: Por conta da mior parte girar em cima de microtransações, n vale a pena fazer boleto por uma compra 

de 3 reais. Mas isso poderia mudar. Ás regras são criadas de forma distinta. Por exemplo a Steam, Grande 

empresa dos PCs no mundo todo ela se adaptou ao mercado nacional, então, tem boleto, tem PagSeguro, 

aceita cartão brazuca. 
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 Com esse diálogo é possível analisar dois fatores que são caros para a compreensão 

das pedagogias culturais que se exercitam nos aplicativos. O universo de jogos para 

computadores trabalha com diversas formas de pagamento e o universo em aplicativos móveis 

para smartphones praticamente se restringe ao cartão de crédito. Ou seja, o/a jovem que 

apenas transitava jogando através do ciberespaço em computadores não necessitava da 

obrigatoriedade do cartão de crédito, pois como coloca o participante, o mercado se adaptou a 

realidade brasileira. Porém, as possibilidades de consumo em aplicativos móveis convocam 

esse/a jovem a ter um cartão de crédito a todo instante, para que consiga efetivar mais 

facilmente sua atuação no jogo. As empresas de aplicativos móveis podem estar cientes de 

que - ao negar a possibilidade de utilização do boleto bancário estarão implementando a 

noção de que não é preciso deixar para depois. Nesse sentido, o cartão de crédito é ―parceiro‖ 

das empresas porque permite que não exista um tempo grande para pensar sobre esta compra, 

as possibilidades de desistir dela são poucas, já o boleto bancário muitas vezes deixa um 

abismo de tempo entre o querer comprar e o pagamento do documento.  

 Saraí Schmidt e Michele Petersen (2015, p.119) explicitam que existem pedagogias do 

consumo em operação desde as infâncias, tempo em que ―torna-se evidente que as crianças 

chegam ao ambiente escolar alfabetizadas, ensinadas ou disciplinadas pela pedagogia do 

consumo‖. Essa colocação se torna fértil no momento em que nos indagamos: quais 

compreensões, vivências e representações sobre consumo os/as jovens possuem?  

A partir da colocação das autoras é possível problematizar quais bases produziram o/a jovem 

que consome no ciberespaço e nos aplicativos móveis de forma naturalizada, bases 

construídas na infância. 

Assim, as crianças crescem seguindo determinados padrões e normas de acordo com 

a escolha realizada de viver a infância, e um dos modelos a seguir é o da ―infância 

produto‖, ou seja, um modelo de viver uma infância que nunca está satisfeita, que 

compra e descarta com muita facilidade, que desestabiliza uma ida ao supermercado 

em família e assim por diante (ibidem, 2015, p. 120). 

 O excerto em questão apresenta uma cena cotidiana referente ao modo como as 

infâncias participam ativamente das escolhas da família no que diz respeito aos produtos a 

serem consumidos. Diversas publicidades se endereçam justamente para as crianças, as quais 

desde tenra idade são alvos de modos de endereçamento de diversos artefatos culturais, 

portanto mesmo a criança não tendo poder de consumo ela possui o desejo e a vontade de 

consumir, por vezes, influenciando as decisões de seus responsáveis (ELLSWORTH, 2001).   

 Na contemporaneidade convive-se com notícias que demonstram a relação precoce das 

crianças com o consumo e as facilidades apresentadas pelas mídias digitais aliadas ao crédito.  
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No jornal El País a manchete do dia 29/12/2016 trazia em seu corpo a seguinte notícia: 

“Criança compra 250 dólares em brinquedos usando o dedo da mãe, que dormia, para 

desbloquear o celular
80

”. A notícia causou espanto na mídia internacional, pois a criança de 6 

anos manuseou o smartphone da mãe para fazer compras na loja virtual Amazon, o próprio 

jornal faz uma crítica apontando que a loja em questão facilita bastante a efetivação da 

compra e chama a empresa de ―gigante‖. Este fato retoma a questão mencionada pelas autoras 

mostrando o modo como o consumo tem contribuído para modificar as identidades infantis 

em todos os espaços da sociedade, seja na família, na escola, nos espaços de lazer e também 

nos lugares convencionados de comunicação em rede, pois muitas crianças já possuem acesso 

a estes, buscando neles o mesmo que todos/as os/as outros/as frequentadores/as, ou seja, a 

satisfação de seus desejos. As fronteiras que anteriormente separavam as infâncias dos/as 

jovens não estão rígidas na contemporaneidade, os mundos se cruzam e estes participam de 

diferentes espaços em comum, os/as ―jovens articulam hoje as sensibilidades pós-modernas 

das tribos efêmeras que se movem pela cidade fendida ou das comunidades virtuais, 

cibernéticas‖ (MARTÍN-BARBERO, 2001,p. 49)‖.  

 Com relação às tribos virtuais conforme expôs o autor, cabe acrescentar que o Grupo 

Fala Gurizada se posicionou a respeito de outros jogos que fizeram e fazem parte de seu 

cotidiano, além do jogo Just Dance Now, escolhido como deflagrador dessa discussão, como 

é possível analisar no seguinte diálogo. Os questionamentos realizados diziam respeito ao 

conhecimento que estes/as tinham do jogo Just Dance Now e a possível identificação com 

os/as personagens apresentados na tela. O que em um primeiro momento fez com que o grupo 

se reportasse a outros jogos por, em sua maioria, não conhecerem o Just Dance Now, razão 

pela qual convidei o grupo para baixar o aplicativo móvel Just Dance Now a fim de que 

experienciassem o referido jogo. 
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 Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2016/12/28/tecnologia/1482919715_905577.html. Acesso em: 

13/01/2016 

V_34: Oii Não tenho costume de jogar nem em Xbox, apps de celular. Gostava mesmo era do Mario bross. 

Não costumo baixar nada. Não me reconheço em nenhum personagem. Nunca entraria em apps pagos 

embora tenham opções de pagamento. 

V.I_34: Bom dia a todos. Será um prazer ajudar na pesquisa. Qto ao jogo, não conheço, os únicos jogos 

que jogo são the sims, caça palavras em espanhol e alguns em espanhol msm. 

B_19: Bom dia. Lembro que são poucas músicas grátis. Para você continuar jogando tem que consumir, 

pagar por outras músicas. 

L_15: Tbm jogo The Sims. 3 e 4 (coraçãozinho) vicio (risos). 

V.I_34: Eu jogo the sims free play. 
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Ao perceber o rumo que os diálogos entre os/as participantes seguia, fiquei em dúvida 

sobre que atitude tomar, pois eles\as estavam animados e com vontade de relatar as 

experiências com os jogos que conheciam e apreciavam. O fato de esta ser a minha primeira 

inserção em um universo de pesquisa e de caráter netnográfico me fez relutar quanto a adotar 

outra atitude, até porque refleti sobre os pressupostos que ancoram esta dissertação no viés 

pós-estruturalista, momento em que me lembrei de Fischer (2012, p.26) que ao discorrer sobre 

o modo como Foucault problematizava os problemas que propunha, em práticas de pesquisa e 

escrita que tornavam disponíveis dados: 

[...] jamais apresentados como tais, atômicos e concretos; pelo contrário, narrados na 

sua condição de multiplicidades: multiplicidades dos visíveis e dos enunciáveis; 

multiplicidades dos sujeitos, sujeições e modos de subjetivação, multiplicidades, 

enfim, do acontecimento. Nada em Foucault se resolve pela distinta clareza das 

coisas ditas e das práticas institucionais: há que problematizar, nos diferentes 

campos do saber, o que vivemos no presente; melhor, os modos dispersos pelos 

quais nos tornamos a diferença que hoje somos. 

 Nesse contexto discursivo, após sucessivas tentativas de minha parte enquanto 

pesquisadora para que se posicionassem mais a respeito do primeiro disparador, escolhi correr 

os riscos em não ater-me com tanto rigor ao que pensara ser a melhor proposta e, de modo 

atento, ―ouvir‖ suas narrativas. E conforme se sucediam as mensagens o interesse do grupo 

crescia no prazer da interação com o\a outro\a e na percepção das afinidades existentes apesar 

das diferenças entre os\as participantes. 

 Ao possibilitar o diálogo livre sobre os outros jogos pude perceber que estes também 

se constituíam artefatos culturais, situados na lógica do consumo. O que me fez refletir sobre 

M_29: The Sims joguei bastante o 2 e o 3. (Especialmente quando íamos construir nossa casa, usava para 

planejar os espaços). Pensando em tentar o 4 hora dessas. 

B_19: Adorava jogar no ps2 guitar hero. Em questão de outros jogos só curtia jogar o just dance na casa de 

amigxs que tem xbos. 

V.I_34: E jogava tbm rpg. Amo rpg (coraçãozinho). Onde criamos vários personagens e histórias. 

M_29: RPG (coracãozinhos) Faz tempo que joguei a última sessão de RPG de mesa. Q saudade. 

V.I_34: Eu jogava pelo cel rpg. Agora parei por falta de tempo. 

M_29: Nunca participei, tenho amigos q contaram q jogaram em grupos de chat, msn, Orkut, 

videoconferência. Mas só joguei cara a cara. 

V.I_34: Joguei ano passado num grupo de whats RPG mas parei por falta de tempo. Mas era tão bom (3 

coraçãozinhos). 
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a fertilidade presente no material que os/as participantes traziam com suas referências aos 

outros jogos, que, nesta etapa da pesquisa, funcionaram com a potência de disparadores de 

discussão, com a diferença que foram trazidos pelos\as próprios\as sujeitos da pesquisa e não 

por mim. Razão pela qual ao perceber o tensionamento trazido por estes materiais precisei 

adotar dois direcionamentos: manter o rumo delineado pelo objetivo primeiro desta pesquisa 

em compreender as implicações pedagógicas dos artefatos culturais das mídias digitais na 

produção das juventudes contemporâneas e aprofundar as contribuições presentes nas falas do 

grupo sobre os jogos mencionados: Mário Bros
81

, The Sims
82

, Guitar Hero
83

, PokerStar
84

, 

RPG
85

, sem, contudo, abordar detalhadamente cada um deles, e sim atendo-me aos aspectos 

relacionados ao foco da pesquisa, tendo como mote central a produção de identidades juvenis 

atravessadas pelas mídias digitais.  

Estes jogos e aplicativos atuam de modo diferente do disparador Just Dance Now, pois 

propiciam possibilidades de interação ao usuário, dentro da lógica da mídia digital, 

apresentam também possibilidades de autoria e criação na Web 2.0 e 3.0, local no qual foram 

aperfeiçoados, razão pela qual apresentam um diferencial em relação aos entretenimentos 

proporcionados pela mídia analógica que é massiva e segue uma lógica de comunicação 

unidirecional. Sobre o que Marco Silva (2004, p. 01) menciona que:  

Na cibercultura ocorre a transição da lógica da distribuição (transmissão) para a 

lógica da comunicação (interatividade). Isso significa modificação radical no 

esquema clássico da informação baseado na ligação unilateral emissor-mensagem-

receptor: a) o emissor não emite mais no sentido que se entende habitualmente, uma 

mensagem fechada, oferece um leque de elementos e possibilidades à manipulação 

do receptor; b) a mensagem não é mais "emitida", não é mais um mundo fechado, 

paralisado, imutável, intocável, sagrado, é um mundo aberto, modificável na medida 

em que responde às solicitações daquele que a consulta; c) o receptor não está mais 

em posição de recepção clássica, é convidado à livre criação, e a mensagem ganha 

sentido sob sua intervenção.  
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 Jogo eletrônico criado pela Nintendo em plataforma árcade (fliperama) no ano de 1983. O personagem foi 

criado pelo japonês Shigeru Miyamoto e está presente em mais de 200 jogos desde sua criação. Mário Bros já 

vendeu mais de 520 milhões de unidades no mundo inteiro. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mario_Bros. Acesso em 14/01/2017 
82

 Série de jogos eletrônicos criada em 2000, nela os/as jogadores/as criam e controlam a vida de pessoas virtuais 

chamadas de ―Sims‖. O jogo foi criado por Will Wright e produzido pelas empresas Maxis, Eletronic Artes, 

Aspyr Media, EA Mobile e Ak Tronic. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Sims. Acesso em 

14/01/2017. 
83

 Série de jogo em gênero musical lançada em 2005 e desenvolvida pela empresa RedOctane. A série é 

conhecida por usar um controle especial no formato de guitarra elétrica. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guitar_Hero. Acesso em: 14/01/2017. 
84

 Plataforma de pôquer online lançada em 2001 por Mark Scheinberg e Isai Scheinberg na Costa Rica. 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/PokerStars. Acesso em 14/01/2017.  
85

 Role Playing Game (RPG) foi criado no ano de 1974 por Gary Gygax e Dave Arneson. O jogo é conhecido em 

português por se basear na interpretação de papéis e narrativas construídas em colaboração com todos/as 

participantes. Possui versões de mesa (tabuleiro e dados) ou online. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Role-playing_game. Acesso em: 23/01/2017 
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 As características desses jogos de entretenimento propiciam possibilidades lúdicas, 

altamente interativas que despertam o fascínio e provocam o prazer no usuário, entretanto de 

acordo com Costa (2006, p. 04) estas características são pensadas pela indústria do 

entretenimento a qual ―[...] não se restringe a fazer circular mercadorias, ela protagoniza uma 

pedagogia cultural regida por poderosas dinâmicas comerciais, assentadas sobre estética e 

prazer, que se impõe sobre as vidas privadas e públicas de crianças, jovens e adultos‖.  

As pedagogias culturais se fazem presentes nos referidos jogos, Prestes (2014) ao 

ressaltar os aspectos pedagógicos destes artefatos, argumenta que:  

Cada jogo apresenta uma estrutura composta por uma descrição, orientações sobre 

como jogar, etapas, critérios de avaliação, tempo de duração, etc. Neste aspecto, 

ressalto o quanto tanto os sites quanto os próprios jogos possuem uma dinâmica 

curricular, ou seja, definem um percurso, uma trajetória a ser percorrida pelo/a 

jogador/a (PRESTES, 2014, p. 7-8).  

 

Estes fatores sobre os jogos contribuem para reforçar as dimensões pedagógicas de 

cada um/a, cada jogo possui determinadas estratégias, meu interesse não consiste em abordar 

os jogos em visões binárias, que enalteçam ou depreciem, entretanto, os jogos citados pelos/as 

participantes do Fala Gurizada auxiliam na construção de diferentes efeitos de sentido sobre 

competitividade, relações de gênero, consumo e demais aspectos que interpelam a vida 

juvenil.  

Sendo a sociedade contemporânea regida, dentre outros fatores, pela lógica do 

consumo, este é um elemento presente, de algum modo, nos jogos mencionados; reforçando 

as regras, preceitos e necessidades que interessam à manutenção da lógica capitalista 

neoliberal. 

 

 

 

 O participante M_29 realiza neste ponto uma observação referente à subjetivação 

dos/s consumidores na aquisição dos jogos, bem como sobre o imperativo do lucro que move 

as empresas do entretenimento nas mídias digitais. Este imperativo faz com que empresas 

como a Nintendo
86

 invistam em participar ativamente desse universo que movimenta enormes 

quantias em dinheiro, alcançado por meio do consumo no ciberespaço. Como no caso do 

lançamento das versões mobile do jogo Mario Bros para aplicativos móveis, que alcança um 

público consumidor com perfis semelhantes ao da participante V_34, a qual não demonstra 
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 Nintendo lançará jogo de Mario para Iphone e Android. Disponível em: 

http://link.estadao.com.br/noticias/geral,nintendo-lancara-jogo-de-mario-para-iphone-e-android,10000074581. 

Acesso em 23/01/2017. 

M_29: hehe, mas as pessoas continuamvendo a necessidade, se obrigam a adquirir. Os bancos ganham, as 

empresas ganham, a lógica do mercantilismo.  
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interesse pela maioria dos aplicativos para celular, com exceções aos jogos PokerStar e ao 

Mario Bros. Os/as fãs de Mario Bros que desejarem jogar a versão completa desse jogo em 

aplicativo móvel terão de fazer investimentos financeiros, dentre este público, encontra-se 

principalmente os/as que conheceram o jogo nos anos 80 e 90 e que atualmente compõe uma 

parcela do que chamo de juventudes em tempos líquidos, jovens também de 30 a 40 anos.  

 Alguns efeitos de sentido produzidos pelo jogo Mario Bros podem ser percebidos 

através do modo como o pequeno encanador italiano tem que vencer o inimigo, tendo além de 

força e poderes, estratégias declaradas, como a capacidade de pular grandes alturas e 

distâncias, ou estratégias surpresas no caso de soltar ―bolas de fogo com flores mágicas‖. O 

jogador precisa ter reflexos rápidos e se necessário ser capaz de jogar-se sobre o inimigo para 

eliminá-lo do caminho.  

 As exigências do jogo, suas fases e níveis refletem a fluidez já presente nas décadas de 

80 e 90, cujas gerações X e Y (BAUMAN, 2001) foram educadas por este e outros artefatos 

culturais que travam conflitos entre individualidade, competitividade, entre outros, nas 

escolhas e ações dos/as jogadores/as, em constante necessidade de superação de obstáculos e 

na aquisição de ―poderes‖ para vencer os que ameaçavam o seu reino, em defesa de uma 

suposta princesa. Salvamento este que reforça a ideia de passividade e incapacidade da 

mulher para manter-se e proteger-se na vida. Richard Parker (2003, p. 128) menciona: 

 

Todos os machos e fêmeas biológicos devem ser submetidos a um processo de 

socialização sexual no qual noções culturalmente específicas de masculinidade e 

feminilidade são modeladas ao longo da vida. É através desse processo de 

socialização sexual que os indivíduos aprendem os desejos, sentimentos, papéis e 

práticas sexuais típicos de seus grupos de idade ou de status dentro da sociedade, 

bem como as alternativas sexuais que suas culturas lhes possibilitam. 

 

 A partir da exposição do autor é possível problematizar que as representações sobre 

sexualidade vêm sendo construídas e forjadas na cultura contemporânea de forma a criar e 

suscitar imperativos, como o imperativo da hetenormatividade (BRITZMAN, 1996). Viver 

em uma cultura a qual possui a heterossexualidade como padrão de normalização consiste 

também em deparar-se constantemente com artefatos culturais que reforçam posições para 

homens e posições para mulheres. É possível dizer que o jogo em questão, mencionado pelos 

participantes do Fala Gurizada, não rompe com a cultura heteronormativa na trama do jogo
87

. 

 Na esteira de análises sobre o exercício das pedagogias culturais nos jogos 

mencionados pelos/as participantes do Fala Gurizada foi mencionado por pelo menos três 

dos/as jovens o jogo The Sims, sendo estes L_15, V.I_34 e M_29, os/as quais deram ênfase às 
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 Outros aspectos relativos às questões de gênero estão contemplados na seção 5.5. 
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possibilidades de construção da casa, planejamento dos espaços, criação de personagem e 

histórias. O referido jogo foi construído inicialmente como um simulador de arquitetura dos 

espaços, entretanto, a atuação dos/as Sims (personagens) ganhou mais ênfase, tornando-se um 

simulador de vidas. The Sims 4 encoraja os/as jogadores/as para personalizar seu mundo com 

ferramentas novas e intuitivas, oferecendo-lhes a possibilidade de compartilhar facilmente sua 

criatividade com amigos e fãs
88

‖. A empresa desenvolvedora do jogo trabalha em uma lógica 

do que denomina-se de capitalismo cognitivo, um capitalismo do acontecimento que não 

valoriza a durabilidade, portanto a cada período curto de tempo é criada uma extensão nova e 

mais aprimorada para o jogo, de acordo com uma lógica de gestão de projetos, mais adaptável 

com o imperativo líquido-moderno. Nesse sentido Veiga-Neto e Saraiva (2009, p. 192)  

mencionam que:  

No atual sistema, a multiplicação do capital está muito mais relacionada com a 

criação, com a geração de idéias. Contudo, a criação nunca está circunscrita à 

empresa. A criação nunca é criação de um sujeito, pois aquele que estaria 

desempenhando a função de autor é apenas um ponto de catalização dos diversos 

fluxos que nele se cruzam. Conhecimentos, opiniões, idéias circulam pela sociedade 

e são a matéria-prima da criação. 

 

O autor e a autora fazem menção ao fluxo cultural da instantaneidade, da efemeridade, 

da velocidade adaptados a uma lógica na qual as empresas consultam diversos setores do 

mercado na criação de seus produtos, endereçando-os para diversos estilos de jovens. Nesse 

fluxo contínuo de criação apresento alguns títulos de pacotes de extensão existentes para a 

franquia The Sims com o intuito de problematizar os padrões de vida que estão sendo 

veiculados, educando os sujeitos contemporâneos de acordo com a lógica do consumo 

possivelmente alinhada com os projetos do capitalismo cognitivo. Destaco Vida de 

Universitário, Superstar, Vida Noturna, Ao Trabalho, Gozando a vida, Encontro Marcado, 

Ambições, Volta ao mundo e Acelerando, apenas para citar alguns exemplos das ofertas de 

expansão dos jogos que acompanham os movimentos da sociedade contemporânea. Na última 

versão (The Sims 4) lançada em 2014, por exemplo, o/a jogador/a pode desempenhar 

multitarefas através de seu Sim, praticando várias atividades simultaneamente, como 

alimentar-se e conversar ao mesmo tempo. Também foram adicionadas emoções e 

reformulações estéticas, como mudança de corpo.  

Elisângela Madruga, Camila Magalhães e Paula Henning (2016, p. 14) reforçam que 

―sujeitos são capturados, conquistados, ou ainda, impressionados pela engenhosidade dos 

novos games‖. O que também pode ser percebido no terceiro artefato cultural mencionado 
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 Disponível em: http://pt-br.sims.wikia.com/wiki/The_Sims_4. Acesso em: 23/01/2017. 
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pelos/as participantes da pesquisa, o jogo Guitar Hero
89

, o qual encontra algumas 

similaridades ao disparador de discussão Just Dance Now, abordado anteriormente. Ambos 

possibilitam ao/as jogadores/as a possibilidade de jogar sozinho/a ou interagir com outras 

pessoas através dos lugares convencionados de comunicação em rede. E também 

proporcionam ao/à usuário/a que coloque o corpo em movimento. Com efeito, os dois jogos 

possuem algumas distinções, estando estas relacionados com seus modos de endereçamento, 

segundo a estudiosa Ellsworth (2001, p. 47) ―o modo de endereçamento envolve história e 

público e expectativa e desejo‖ baseada nesta autora proponho o seguinte o questionamento – 

quem o Guitar Hero pensa que são seus/suas jogadores/as?  

É possível dizer que seja um público que goste de música, toca ou tem vontade de 

tocar guitarra, identifica-se com seus/suas ídolos de alguma maneira, mesmo estes/as sendo 

SuperStars. Os/as apreciadores/as do Guitar Hero possuem diferentes idades, dentro do 

espectro flexível que compõe a juventude atual, todavia, há uma parcela significativa de 

adultos jovens, que independente da classe social priorizam a satisfação de seu desejo de 

―fazer parte do universo da música‖. Investindo na compra do material para jogo, composto 

por um controle em forma de guitarra em tamanho real e o CD para rodar na plataforma que o 

sujeito possuir, e também na compra de passes para participação em lives
90

, na expectativa do 

reconhecimento por uma plateia de um show real.  

O Guitar Hero constitui-se em um jogo que além da interação no ciberespaço se 

estende a outros modos de relacionamento, intermediando conversas e encontros para a 

formação de ―bandas‖ nos desafios, mobilizando os interesses dos/as apreciadores/as do 

Guitar Hero não apenas quando conectados/as, mas nas atividades cotidianas, antevendo, 

planejando e projetando o prazer, a satisfação de jogar novamente.  

Na sequência do GuitarHero, o próximo artefato cultural mencionado pelos\as 

integrantes do Fala Gurizada, foi o Poker Stars,  o qual contribuiu para a problematização 

sobre os modos como são educadas as juventudes por meio das mídias digitais, em meio  aos 

desafios do processo de articulação entre as teorias que me potencializaram o voo e a  escolha 

metodológica que simbolizou a rota que se fazia e refazia a cada movimento pelos lugares 

convencionados de comunicação em rede. Espaços caracterizados por múltiplos moveres, os 

quais atuam na construção e desconstrução continua de discursos. 
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 Guitar Hero. O que é? Como se joga? Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ve7T9qoWE4Y. 

Acesso em: 23/01/2017.  
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 No modo live do Guitar Hero os gráficos e personagens em animação foram substituídos por shows reais de 

bandas conhecidas globalmente. O/a jogador/a possui uma plateia e esta reage conforme o desempenho de sua 

performance. Disponível em: http://www.techtudo.com.br/review/guitar-hero-live.html. Acesso em: 23/01/2017.  
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E foi neste fluxo de movimento, aceitando e percorrendo as correntes dos ares 

encontrados a partir do disparador trazido pela participante V.I_34 que me deparei com a 

seguinte frase no site do Poker Stars mencionada pelo jogador de futebol português Cristiano 

Ronaldo “Eu permaneço no jogo onde quer que eu vá”.  

 

 

Figura 17 – Mobile Poker Stars. Disponível em: https://www.pokerstars.com. Acesso 

em: 24/01/2017.  

Ao ler esta frase foi como se sua sequencia estivesse pontilhada na tela: ―Eu 

permaneço no jogo onde quer que eu vá porque estou em um lugar convencionado de 

comunicação em rede‖. O Poker Stars constitui-se uma plataforma de Poker on-line que, 

como outras plataformas para entretenimento apresentadas neste capítulo, possibilitam ao/à 

usuário/a uma possibilidade de auto sequestro. 

A estruturação do jogo propõe uma mudança de ênfase na representação de trabalho 

implicada no jogo, a qual pode ser explicada por Costa (2006, p. 2-3) ao referir-se as 

―recentes formas de assujeitar, subjetivar e narrar as identidades, formas estas forjadas no 

cenário pós-moderno, na cultura do espetáculo, da visibilidade, do consumo, da comunicação, 

das mídias, dos computadores, da indústria cultural, da flexibilidade, da descartabilidade‖. 

Deste modo é possível perceber que a empresa proprietária da plataforma Poker Stars por 

meio destas subjetividades apresenta aos/às usuários/as uma nova perspectiva sobre o ato de 

jogar, deslocando o/a jogador/a do papel social de ―malandro‖ para o de um trabalhador 

expertise em pôquer, bem remunerado, inteligente e estrategista. O que passa a conferir ao/à 

jogador/a um status social respeitado, diferente do que talvez acontecesse em outras épocas 
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nos cassinos e clubes de jogos de mesa. Estas questões são inclusive mencionadas pelo 

jogador profissional de pôquer André Akkari em seu blog
91

 intitulado Aakkari. 

Essa migração conceitual interage com as juventude e as educam no esmaecimento das 

fronteiras que tensionam estereóticos estabelecidos de meados do século XX para uma 

geração denominada de Y, nascida nos anos 80, a qual não possui os mesmos receios da 

geração que a precedeu, a geração X (BAUMAN, 2011). A geração Y traz consigo o arrojo 

necessário para aventurar-se no universo do Poker Stars, pois seus integrantes valorizam a 

realização pessoal na efetivação do trabalho, logo, não vê problemas, se é que existem, em 

ganhar seu sustento fazendo o que gosta, no caso, jogando profissionalmente Poker Stars.  

O jogo disponibiliza campeonatos
92

 para o público trazendo artistas de renome como o 

jogador português Cristiano Ronaldo, citado anteriormente, e a Miss Mundo 2015 Mireia 

Lalaguna Royo, os quais além de promoverem profissionalmente o jogo, exercitam os scripts 

de gênero (GUIZZO; FELIPE, 2016) presente nas representações de feminilidades e 

masculinidades tramadas na disputa, no caso, pela competição entre um homem forte e uma 

mulher de beleza eurocêntrica, ambos dentro dos padrões exigidos pelo mundo da moda. No 

título do vídeo que precede a disputa apenas é feita menção a posição social de Mireia, seu 

nome é ocultado, aparecendo apenas sua posição de sujeita, no caso Miss Mundo, por ter 

vencido o concurso de mulher mais bonita do mundo. As juventudes imersas nesses lugares 

convencionados de comunicação em rede constroem suas identidades juvenis entremeadas às 

representações dispostas nessas plataformas, as quais possuem ícones sobre os quais podem 

se espelhar. 

O Poker Stars é regido pela lógica da governamentalidade neoliberal (VEIGA-NETO, 

2014), que usualmente utiliza-se de estratégias para angariar a aceitabilidade da sociedade em 

geral, com ações que envolvem práticas empresariais de responsabilidade social, o Poker 

Stars busca captar olhares benevolentes através da realização de eventos beneficentes para 

doações à instituições sociais, filantrópicas, e/ou nações vitimas de catástrofes naturais, como 

no caso do Nepal em 2015 que foi atingido por um terremoto e recebeu auxilio da Poker 

Stars, até o momento a mesma colaborou com US$ 7 milhões de dólares nestas causas 

sociais.  

 Essa cultura global é visibilizada no Poker Stars também pelo alcance a pessoas de 

diferentes países que tem a possibilidade de partilhar por longos intervalos de tempo esses 
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 PokerStars Duel: Cristiano Ronaldo Vs Miss Worl. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=KP8Zey3kX6g&t=407s . Acesso em: 24/01/2017. 
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lugares convencionados de comunicação em rede, sem contudo, estarem interessados/as no/a 

outro/a com quem jogam e sim na realização de seus desejos e desafios. Sobre isso a 

participante V_34 do Fala Gurizada se posiciona sobre o Poker Stars ao contar sua vivência 

nos chats de mesa com pessoa de diversas partes do mundo: 

 

 

 

 

Como é possível perceber, V_34 entra em salas que giram em torno de valores baixos, 

porém a Poker Stars disponibiliza salas com valores bem mais elevados. A gama de interesses 

pode ser composta pelas identidades e subjetividades de cada um/uma podendo estes/as ser: 

dinheiro, fama, status, narcisismo, hobby ou quaisquer outros que passam pelo viés do 

individualismo característico da modernidade líquida. Sobre o que Fischer (2012, p. 132) 

argumenta que: 

[...] configura-se em nossos tempos uma progressiva transformação do espaço e do 

debate públicos; estes se apoiam bem mais nas experiências singulares, particulares, 

nas emoções, no exemplo e no sucesso individual, no elogio narcísico do corpo e da 

narrativa do ―eu‖, no controle dos gestos mínimos, na vigilância de uma sexualidade 

sempre incitada – do que nas práticas políticas mais amplas ou nas experiências 

solidárias abertas ao outro e ao diferente, para além do reduzido espaço individual. 

. 

 Seguindo o fio condutos desta análise apresento o último artefato cultural mencionado 

pelos/as participantes do Fala Gurizada, o qual é intitulado de RPG, este jogo também se situa 

na lógica apresentada até o momento, organizando-se em torno das práticas de consumo e de 

satisfação pessoal por meio da interpretação de personagens em um mundo imaginário. Existe 

todo um aparato aliado ao jogo, são miniaturas dos personagens e acessórios para ornamentar 

as partidas que se desenvolvem através de roteiros e características de personagens descritas 

em livros, o mais popular destes se intitula Dangeons & Dragons (Masmorras e Dragões). As 

histórias versam em torno de literatura fantástica, em universos imaginários povoados por 

seres fantásticos e mitológicos, exigindo dos/as jogadores/as estratégias inteligentes e variadas 

para superar os constantes desafios propostos, bem como rapidez de raciocínio para fazer 

escolhas perante situações inusitadas e imprevistas.  

Prestes (2008, p. 1) analisou a revista W.i.t.c.h
93

, a autora aborda a revista e tudo que 

compõe a mesma caracterizando-a como um Complexo, justamente por perceber que a 

publicação não atuava sozinha, e sim, com um arsenal composto por desenho animado, livros, 
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 Editora Disney, publicada no Brasil pela Abril Jovem.  

V_34: Mas as mesas duram pouco e não se adicionam amigos como redes sociais. É uma conversa curta 

mesmo. O jogo é movido por apostas. Sempre entro em jogos de dez centavos e 360 participantes. Dura em 

média 1h e 30 a 3h e só paga para entrar no jogo.  
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brinquedos e uma diversidade de produtos correlatos à publicação mensal. A autora afirma 

que ―O eixo central da convocação para o consumo do Complexo W.I.T.C.H. é a magia‖. 

Entretanto, Prestes chama atenção ao problematizar que esta magia atua apenas como 

coadjuvante, servindo de ―isca para atrair as jovens garotas para o consumo das mercadorias 

do Complexo‖ (ibidem, p.1).  O lançamento de diversos artefatos correlatos a um produto 

inicial também se faz presente no jogo do RPG, a loja online Mercado RPG
94

 é uma fonte que 

evidencia uma série de criações articuladas em torno do jogo de interpretação de papéis. É 

possível perceber que a magia também funciona como isca para jovens de diversas idades 

consumirem atributos atrelados a um universo imaginário.  

Travis Limbert (2012) realizou um estudo sobre a comunidade de jogadores/as que se 

reúne para partidas de Magic, um jogo de cartas criado em 1993. A pesquisa explora o 

sucesso do jogo entre os/as jovens nas últimas duas décadas, dando condições para 

compreendermos como o universo dos jogos tem se tornado uma expressão cultural jovem. O 

consumo no artefato cultural Magic também está posto, algumas cartas
95

 podem custar mais 

de trinta mil reais. Bons jogadores/as conseguem algumas cartas com valores altos nas 

próprias partidas, como premiação. O Magic é um fenômeno jovem e segundo o estudioso 

―Magic é amigos, amizades, um passatempo, um hobby, um trabalho, uma comunidade, um 

relaxante do stress, uma emoção, uma identidade, diversão. Ou seja, a magia importa
96

‖ 

(LIMBERT, 2012, p. 104).  

Este jogo possibilita uma ancoragem local, pois acontece um processo de interação 

entre as pessoas que atuam como personagens na trama. Partindo das colocações do grupo 

pesquisado adentrei no universo do RPG por meio da metodologia netnográfica e observei no 

exercício da pesquisa na rede on-line, a fertilidade implícita nesse processo, em face da 

multiplicidade de conhecimento disponível nos diferentes canais do ciberespaço.  

O RPG, enquanto artefato cultural pode potencializar a compreensão dos significados 

produzidos pelas juventudes do contemporâneo, que transitam nos entre-lugares (BHABHA, 

2013) da nuvem, vivenciando virtual e físico, quase ou simultaneamente, convivendo com 

diferentes pedagogias e modos de ensinar e aprender, nem sempre considerados no contexto 

educacional legitimado socialmente, a escola. Sobre o que Meyer e Paraíso (2014, p. 28) 

trazem a necessidade de refletir, pois: 
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 Tradução minha. 
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[...] este nosso tempo vive mudanças significativas na educação porque mudaram as 

condições sociais, as relações culturais, as racionalidades. Mudaram os espaços, a 

política, os movimentos sociais e as desigualdades. Mudaram também as distâncias, 

as geografias, as identidades e as diferenças. Mudaram as pedagogias e os modos de 

ensinar e aprender. Mudaram as estratégias de ―colonizar‖, de educar e de governar.  

 

O Role Playing Game – RPG, este jogo de interpretação de papeis dialoga 

intimamente com essas mudanças, que transparecem no modo de se relacionar entre si e com 

outros contextos vivenciados pelas juventudes, assim como também conversa com a 

construção das identidades, das diferenças, das racionalidades dentre outras possibilidades de 

subjetivação inauguradas na cultura líquido-moderna. ―A subjetivação cultural, por sua vez, 

reveste-se quase sempre de peculiaridades que acionam o lúdico, a fascinação, o deleite, ou 

seja, somos subjetivados na fruição e no prazer, ou na expectativa destes; nestes casos parece 

que não há resistência‖ (COSTA, 2006, p. 4-5).  

A fruição e o prazer, o fascínio pelo lúdico e os modos de subjetivação implícitos no 

deleite dos/as jogadores/as é um aspecto presente em todos os artefatos estudados nesta 

primeira categoria de análise; destacam-se também os minuciosos modos de endereçamento 

com que estes artefatos culturais encontram territórios férteis fazendo parte do cotidiano 

dos/as jovens e constituindo seus modos de ser e agir.  

Nesse contexto, a vida dos jovens se mostra marcada também pela globalização 

econômica e cultural, questão que transparece pelo imperativo de uma única 

linguagem/idioma nos produtos comercializados, a língua inglesa. Gisvaldo Silva (2009, p. 

53) analisa esse processo enfatizando que essa utilização de anglicismos denota também a 

busca por um selo de qualidade. ―Assim, o inglês parece ser uma espécie de passaporte para 

que os sujeitos possam consumir não apenas o anuncio e o artefato a que se refere, mas 

também o mundo da elegância e sofisticação associado a tudo isso‖. Dois/as dos/as 

participantes do grupo Fala Gurizada deram indícios que me possibilitam reafirmar a 

problematização feita pelo autor sobre o imperativo do inglês.  

 

 

 

 

 

De acordo com L_15 é possível perceber a dificuldade em compreender outro idioma, 

fazendo com que os/as jogadores necessitem desenvolver habilidades com a língua inglesa ou 

L_15: Já deixei de jogar esses jogos porque a maioria é em inglês e eu não entendo nada e desisto. 

M_29: Quando eu era pequeno e jogava no Nes (nintendinho ou Family para alguns) todos os jogos eram em 

inglês e japonês. Sempre foi um desafio. E acabei me dedicando a aprender o inglês. Nunca fiz curso mas 

hoje me viro razoavelmente.  
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estratégias que lhe permitam a compreensão, como ferramentas de tradução instantâneas. 

Outro aspecto que pode ser analisado a partir da fala de M_29 é a questão da possibilidade de 

auto-aprendizagem, ou o desenvolvimento de uma aprendizagem intuitiva, que faça com que 

o/a jogador/a aprenda minimamente os comandos para conseguir sua fruição. 

Outro aspecto que emerge refere-se ao flexível espectro que constitui as juventudes 

contemporâneas, o qual pode ser percebido pelas diversas faixas etárias que se identificam e 

se tornam jogadoras, bem como por meio da mudança na classificação indicativa dos jogos. 

Sinalizando um provável começo para o período conceituado como juventude, o qual é 

convocado por estes artefatos, mas não existe uma limitação indicativa, pois o mercado dos 

jogos de entretenimento que operam nos lugares convencionados de comunicação e rede 

percebem e se utilizam de um aparente desejo do adulto em ser e agir como um jovem. Na 

modernidade sólida (BAUMAN, 2001) o mundo dos adultos se distanciava de forma 

acentuada, pois existiam diferentes marcadores para o ingresso na fase adulta e saída da 

puberdade (KEHL, 2007).  

Segundo Celso Vitelli (2002, p. 27) ―Ainda assim, com aparente jovialidade, o mundo 

dos adultos mantinha-se com seus saberes e segredos estritamente próprios, com seus códigos 

e distinções entre o bem e o mal e seus valores definidos, mesmo que questionáveis‖. Na 

modernidade líquida, critérios biológicos não caracterizam mais as juventudes de forma 

determinista. O material empírico e netnográfico analisado sobre o The Sims mostrou que este 

alterou seus indicativos de 16 para 12 anos conforme pode ser visualizado na figura a seguir. 

 

 

Figura 18 – Classificação indicativa. Adaptado de: http://www.justica.gov.br/seus-

direitos/classificacao. Acesso em: 25/01/2017.  
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Os jogos Mario Bros, Guitar Hero e Just Dance Now são considerados livres. Apenas 

o Poker Stars e o RPG trazem indicativos referentes a maior idade para usuários/as. No caso 

do RPG, apesar do indicativo, não há formas de controle na compra do material para o jogo, 

somente na plataforma do Poker Stars encontra-se divulgado os termos e condições para 

ingresso do/a usuário/a nas mesas de jogo, alertando que a qualquer momento poderá ser 

exigido o envio da documentação que comprove a maior idade brasileira (18anos).  

Apresento esses indicativos com a intenção de refletir sobre o fato de que as empresas 

responsáveis pela comercialização destes jogos digitais não estão preocupadas com o fato 

do/a jogador/a ser adulto/a ou não, pois estas empresas já perceberam que crianças, jovens e 

―jovens adultos‖ possuem interesses em comuns, sendo a juventude uma fatia privilegiada do 

mercado, quanto mais sujeitos identificarem-se nessa faixa, maior será o leque de abrangência 

das empresas.  

[...] a partir do nexo entre a cultura juvenil e o complexo crescentemente global da 

mídia, está emergindo uma formação de identidade inteiramente nova. Descrevemos 

este fenômeno, por enquanto, e com toda a dúvida devida, utilizando o termo 

―subjetividade pós-moderna‖, compreendendo por isso uma efetivação particular da 

identidade social e da agência social, corporificadas em novas formas de ser e 

tornar-se humano (GREEN e BIGUM, 2013, p. 208).  

 

Nesse contexto, as juventudes são de acordo com os autores cada vez mais gestadas e 

subjetivadas na cultura contemporânea, ―diferentemente motivados/as, desenhados/as e 

construídos/as‖ (ibidem, p. 207). Ou seja, cultura jovem e sociedade de consumidores/as se 

tornam um processo imbricado para as inteligibilidades da matriz social (BAUMAN, 2008). 

 

5.2 O poder do embelezamento através dos aplicativos móveis 

 

“Hoje em dia até a pessoa mais bela do mundo vai se achar algum defeito” (D_17, 

participante do grupo Fala Gurizada). 

 

 O aplicativo YouCam Make Up foi escolhido por mim como um dos disparadores de 

discussão na pesquisa, pois o universo que girava em torno dele me intrigava, como por 

exemplo, suspeitar que a imagem vista por mim não era fidedigna e sim uma edição, dando à 

imagem uma conotação plástica. Os programas de edição de imagem se popularizaram com a 

virada do milênio, porém a criação deste aplicativo não fazia com que as pessoas editassem 

posteriormente suas fotos, estas faziam a edição em tempo real, instantâneo, como o próprio 

imperativo da velocidade que caracteriza a sociedade contemporânea.  
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Ao disparar este aplicativo no grupo Fala Gurizada a participante D_17 se posicionou, 

mencionando a frase que abre esta seção, demonstrando a insatisfação contemporânea com o 

próprio corpo, corpo este visibilizado e produzido por meio de imagens fotográficas no 

ciberespaço. Sobre isso, a pesquisa de Evelyn Pereira, Bianca Guizzo e Luiz Zago (2016) 

inaugura um fértil conceito para o campo dos Estudos de Gênero e dos Estudos Culturais, as 

autoras e o autor definem como pedagoselfies a maneira com que os sujeitos aprendem a fazer 

do corpo uma imagem, deixando de ver este corpo apenas como orgânico.  

Pois nada vale ―ter um corpo‖ se ele não pode ser mostrado e reconhecido pelo olhar 

do outro. De nada adianta ser belo se não souber ―imprimir-se‖ em imagem para que 

possa ser olhado e admirado pela sua rede de amigos. De nada adianta tamanho 

investimento de tempo, sacrifício, dor e dinheiro no corpo se não for possível exibi-

lo. Desta maneira, da mesma forma que é preciso saber cuidá-lo, é preciso saber 

torna-lo imagem. E aprender a tornar o corpo uma imagem exige uma série de 

habilidades que precisam ser adquiridas, testadas e exercitadas muitas e muitas 

vezes: a isso chamaremos de pedagoselfies (PEREIRA, GUIZZO e ZAGO, 2016, p. 

01) [grifos dos/as autores/as].  

 

Na pesquisa os/as autores/as ressaltam que o número de likes (curtidas) nas fotos 

postadas nas redes sociais, principalmente entre as meninas, atuam como termômetros, estas 

pedagoselfies estão repletas de filtros, e segundo os/as autores/as ―é uma prática de comum 

acordo entre elas o uso dos filtros‖ (ibidem, p. 11). Nesse sentido, os olhares vão sendo 

trabalhados, forjados e atuam como espelhos que refletem modos de ser. A partir do que os 

sujeitos veem nesses espelhos, começam a existir referências que funcionam como pontos de 

regulação, o julgar-se das tecnologias do eu se exercita nas disputas óticas dessa lógica. ―É 

como se o sujeito da reflexão, além de possuir a capacidade de ver-se, tivesse também um 

critério ou padrão que lhe permitisse avaliar o que vê, criticar-se‖ (LARROSA, 2011, p. 75). 

Nesse sentido, a alteração dos conteúdos, no caso as imagens favorece uma cultura 

que constitui e modifica as visões do sujeito de si mesmo e dos outros, ou seja, sobre seus 

próprios corpos e o próprio conceito de beleza. Os retoques possibilitados através do processo 

de edição de imagens digitais extrapolam as maneiras conhecidas no mundo físico porque o 

mecanismo de simulação e o caráter lúdico da experimentação do aplicativo amplia no/a 

usuário o desejo de modificar aquilo que em si não lhe agrada, incitando o consumo de 

cosméticos, maquiagens e procedimentos estéticos, até mesmo cirúrgicos. A partir do diálogo 

a seguir do Grupo Fala Gurizada é possível visualizar e tensionar estes aspectos. 
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Ao dialogar com os/as participantes sobre o poder do embelezamento através dos 

aplicativos móveis pensei em quando pela primeira vez entrei em uma sala de espelhos em um 

parque de diversões situado na região sul do Brasil. A semelhança por mim percebida reside 

no fato de que cada segmento de fala traz em si ―reflexos‖ do disparador lançado, 

evidenciando por meio da reflexão de cada participante outra nuance, diferentes modos de 

percepção da proposta inicial. Como por exemplo, no uso ou não de um aplicativo como o 

YouCam MakeUp podem ser problematizadas muitas questões, dentre estas as relacionadas 

aos cenários identitários, trazidos pela N_22, sobre a possibilidade de “mostrar uma coisa 

que não sou”, em sintonia com as contribuições de V_34 e L.E_15 que destacam com 

expressividade a possibilidade do aplicativo “deixar as pessoas falsas”. Nesse sentido, 

Bauman (2008, p. 141) esclarece que: ―é o impulso de seleção e o esforço de tornar 

publicamente reconhecível que constituem a autodefinição do indivíduo líquido-moderno”. 

Esse reconhecimento público fica expresso quando N_22 e L.E_15 relatam que receberam 

pedidos de curtidas via mensagem privada, ou seja, os sujeitos desejavam ser reconhecidos 

em uma microaudiência mesmo que soubessem que ela foi forjada e não aconteceu de 

maneira espontânea vinda dos seus contatos. ―O futuro desse mundo é autoproduzido: um 

futuro do tipo ―faça você mesmo‖ que nenhum viciado nessa modalidade consegue, deseja ou 

N_22: Boa tarde! Eu adoro esse aplicativo porque tenho MUITA olheira e marcas de acne geralmente nas 

fotos engana um pouco mais quando tá muito exagerado eu admito que já usei o aplicativo porém não 

toda hora até porque quem me conhece sabe como sou pessoalmente e não há necessidade de querer 

mostrar uma coisa que não sou.  

N_22: Eu sempre gostei de make desde pequena. 

V_34: Muitas pessoas que me conheceram primeiro por foto... quando pessoalmente nos vimos sempre 

me acharam que eu seria mais alta. (risos). Uma das coisas que foto não representa. 

L.E_15: Eu não gosto muito desse aplicativo, deixa as pessoas ―falsas‖. Mas conheço pessoas que usam 

ele. 

Pesquisadora: Tinha um tempo na internet que ninguém colocava a foto quase, usavam avatares, mas isso 

faz muito tempo. Será que isso volta ou as pessoas desejam ser vistas cada dia mais? 

L.E_15: Hoje em dia muitas pessoas estão postando fotos só para ganhar curtidas. Seja usando YouCam 

ou não. 

N_22: Pois é, também acho isso. 

N_22: Pior é os que pedem inbox ―curte minha foto?‖ 

L.E_15: Verdade kkkk as vezes eu tenho vontade de comentar na foto ―Ta ai a curtida que você me pediu 

inbox‖. 

P_26: Tava vendo o assunto de hoje. Eu de novo não conheço o app. Mas voou baixar para poder melhor 

opinar. Já vi que tem um similar para Windows Phone. E gostei da ideia, parece que tira olheira, hehehe. 

 



124 
 

poderia controlar‖ (BAUMAN, 2014, p. 62). Nesta busca por reconhecimento público e 

aceitabilidade social o autor sinaliza que o indivíduo passa a tratar-se tal qual uma 

mercadoria, pois tal atitude caracteriza o ato de comodificar-se, ou seja, utilizar os recursos 

das práticas de marketing para tornar-se atrativo nesse caso, nos lugares convencionados de 

comunicação em rede.  

Quando provoquei o grupo com a possibilidade do retorno de ―avatares‖, como forma 

de representação do indivíduo nos lugares convencionados de comunicação em rede, os/as 

participantes trouxeram novamente a importância que as pessoas atribuem, em geral, a sua 

própria imagem na rede. Sobre o que, ouso problematizar se a ênfase ao espelhamento 

aprimorado de si mesmo, potencializada pela plasticidade das imagens nas mídias digitais, 

estaria criando uma outra espécie de avatar, que seria o reflexo perfeito de si mesmo, o como 

o sujeito quer ser visto, o que ele deseja mostrar de si.  

Por isso, não nos enganamos e pensamos (sabemos) que não vemos o que queremos 

ver, mas sim aquilo que nos fazem ver, o que descentra a preocupação por produzir 

significados e a desloca para indagar a origem – os caminhos de apropriação de 

sentido – a partir dos quais viemos aprendendo a construir os significados; o que nos 

leva a explorar as fontes das quais se nutre não apenas nossa maneira de ver/olhar, 

mas os significados que fazemos nossos, e que formam parte de outros relatos e 

referências culturais. (HERNÁNDEZ, 2011, p. 34) 

 

 O autor, em suas proposições para o campo da Cultura Visual, lança uma visão 

reflexiva a respeito das fontes que nutrem os olhares contemporâneos, fontes estas que 

possuem referências ancoradas em uma paisagem sonora, visual, centralmente tecnológica. 

Vivemos rodeados/as em torno de ―tecnoimagens, produto característico da cultura 

contemporânea, um recurso potencial, com caráter múltiplo de relações, que representa 

desafios nas propostas identitárias, conceituais, artísticas e estéticas (KLEM e MARTINS, 

2014, p. 17)‖.  

 Os sujeitos das décadas de 90 e início dos anos 2000 projetavam imagens no 

ciberespaço que ganharam o nome de avatares, nem sempre eram fotografias suas e sim 

símbolos e personagens com o qual se sentisse representado. Na fluidez contemporânea o 

sujeito torna-se por meio das tecnoimagens e pedagoselfies o seu próprio avatar (KLEM e 

MARTINS, 2014; PEREIRA, GUIZZO e ZAGO, 2016). É possível vislumbrar essa questão 

na opinião expressa por M_29 sobre a temática dos avatares. 

 

 

 

 

 

M_29: Antes nós usávamos avatares. Hoje só em alguns poucos lugares como fóruns se mantem essa prática. 

Éramos mais o nickname, o apelido. Isso dizia mais sobre o indivíduo no mundo virtual. Hoje é sobre as fotos, 

do que você está vestindo, comendo, visitando.  
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O autor Lipovetsky (2010) chama de consumo visual e hedonista o que o/a visitante de 

um museu de arte faz quando adentra o espaço com rapidez e envolve-se em malhas de 

consumo que giram em torno do mercado de artigos e souvenires dispostos nesses espaços, ―o 

visitante de museu não busca a experiência estética ―pura‖, mas antes de mais nada estímulos 

renovados, emoções instantâneas que criem um tempo recreativo (p. 104)‖. Esta colocação do 

autor se relaciona com a fala do participante M_29 o qual se refere ao ato dos sujeitos do 

ciberespaço postarem fotos de si em lugares que estão visitando, sem atribuírem importância 

significativa ao local ou ao que este representa e sim ao status concedido por estar neste local 

e pelo processo de hipervalorização da própria imagem divulgada nos lugares convencionados 

de comunicação em rede.  

Seguindo o rumo traçado pela pesquisa netnográfica (SALES, 2014) contextualizo o 

excerto do autor e a fala do participante com uma intervenção crítico reflexiva criada pelo 

artista e escritor Sharak Shapira, no site: http://yolocaust.de, neste espaço ele publicou doze 

fotos extraídas de diferentes redes sociais, nas quais as pessoas mostravam-se em poses 

comemorativas dentro do Memorial do Holocausto em Berlim. Em uma montagem ao lado da 

fotografia original o artista colocou judeus mortos espalhados em volta da pessoa que tirou a 

foto. O resultado de duas das montagens pode ser visualizado na figura abaixo. 

 

 

Figura 19 – Projeto Yolocaust. Adaptada de: 

http://www.tudointeressante.com.br/2017/01/artista-cria-montagens-chocantes-contra-fotos-

de-turistas-no-memorial-do-holocausto.html. Acesso em: 27/01/2017. 
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 A intervenção crítico reflexiva realizada nas fotografias pelo artista israelita funcionou 

como uma denúncia para o mundo, ele afirma que o site criado foi visualizado por mais de 2,5 

milhões de pessoas e todas as doze pessoas que apareciam nas fotos entraram em contato com 

ele pedindo desculpas. Atualmente no site se encontram dispostos os e-mails de desculpa e 

não se encontram mais as montagens.  

O manifesto Yolocaust criado por Sharak me faz refletir sobre as palavras do estudioso 

Hall (2015, p. 43) o qual reitera que: ―a compreensão dos horizontes espaço-tempo em um 

mundo globalizado, que origina ―uma geografia‖ ―sem lugar‖ da imagem e da simulação cria 

um mundo de instantaneidade e superficialidade‖. Esta superficialidade atribuída por Hall 

aliada ao hedonismo descrito por Lipovetsky reivindicam atenção da sociedade 

contemporânea e das instituições para que seja criada uma atmosfera respeitosa que atribua 

historicidade aos espaços. É preciso problematizar os modos como as juventudes estão sendo 

educadas, pois o anseio por tornar-se célebre, tendo sua imagem valorizada parece estar 

sobreposto a qualquer outro aspecto, mesmo que, como no caso citado, este espaço seja uma 

referência histórica de uma das grandes dores e vergonhas vividas pela humanidade – 

Holocausto Judeu.  

 

Como dizem muitos analistas e estudiosos da condição em que vivemos hoje, a 

centralidade da cultura deslocou o eixo das preocupações teóricas contemporâneas, e 

não podemos mais fazer de conta que temos as rédeas nas mãos. Nossas posições de 

sujeito foram irremediavelmente abaladas e somos, cada vez mais, subjetivados, 

sujeitados, enredados nas tramas da cultura. São os textos circulantes no império 

cultural que estão nos inventando e fazendo de nós o que somos (COSTA, 2005, p. 

211). 

  

Pensando sobre o modo como somos ―enredados nas tramas da cultura‖ retomo o 

posicionamento de N_22, no qual se torna possível perceber que o modo de endereçamento do 

YouCam MakeUp encontra receptividade na afinidade situada pela participante ao afirmar que 

gosta de ―Make desde pequena‖. Esta posição demarcada remete a maneira como a cultura do 

consumo de produtos associados a feminilidades é incentivada desde a mais tenra infância nas 

meninas (BECK, 2012). Ao rememorar a infância em uma lembrança saudosa sobre gostar de 

maquiagem, N_22 denota o quanto as crianças aprendem significados e comportamentos 

através da fertilidade de materiais, brinquedos, roupas e produções midiáticas dispostas na 

contemporaneidade. A pesquisadora Guizzo (2013, p.39) analisou cenas dos universos 

escolarizados, a partir disso encontrou diversos conflitos travados entre as próprias crianças, 

pois muitas delas mostravam saber suas posições de sujeito e portanto buscavam afastar-se 
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daquilo que consideram estar fora do que acreditavam ser certo. Em uma das cenas a autora 

apresenta Daniel que mencionou que seu pai não gostava de vê-lo brincando de boneca. A 

autora reforça que a regulação entre eles mostrou-se intensa ―[...] fato que provavelmente se 

dê em decorrência das representações que são acionadas a partir do que os adultos com os 

quais convivem falam e fazem‖. Nesse sentido, é possível compreender a pré-disposição de 

algumas crianças à certos artefatos, em uma divisão bem marcada, a qual precisa ser superada 

e ter seus estereótipos desconstruídos.  

[...] nas sociedades ocidentais contemporâneas têm se dado grande relevância aos 

artefatos culturais que nos são apresentados cotidianamente, bem como ao 

significado que os sujeitos dão a eles. As imagens não podem ser consideradas 

ingênuas; elas expressam as representações de uma sociedade em um dado período 

histórico. Podemos dizer ainda que, através de artefatos culturais, as crianças vão 

formando ideias e conceitos sobre os modos tidos como adequados e desejáveis de 

ser homem ou mulher na atualidade (GUIZZO, 2013, p. 39-40). [grifos meus]  

 

Dentro do que é endereçado para homens e mulheres na sociedade encontrei um 

conflito tecnológico que pode funcionar como uma pista para entender as minucias desses 

códigos. O participante Michel do Grupo Fala Gurizada após experienciar o aplicativo 

YouCam MakeUp realizou as seguintes considerações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesta fala apresentada no grupo é possível problematizar que o aplicativo pode ter 

sido planejado exclusivamente para mulheres, pois não demostrou se preocupar em incorporar 

as especificidades de corpos masculinos, como por exemplo, ter barba. Se o aplicativo não 

sabia o que fazer com a barba de M_29, logo foi pensado para pessoas que possuem rostos 

sem pelos, em maioria corpos femininos.  

No terreno dos gêneros e da sexualidade, o grande desafio, hoje, parece não ser 

apenas aceitar que as posições se tenham multiplicado, então, que é impossível lidar 

com elas a partir de esquemas binários (masculino/feminino, 

heterossexual/homossexual). O desafio maior talvez seja admitir que as fronteiras 

sexuais e de gênero vêm sendo constantemente atravessadas e – o que é ainda mais 

complicado – admitir que o lugar social no qual alguns sujeitos vivem é exatamente 

a fronteira (LOURO, 2008, p. 5). 

 

M_29: Bom, em primeiro lugar, o app não tem muitas coisas para homens hétero. Segundo, sou careca, não 

me salvou (risos). Terceiro, a câmera é meia boca, fotos mais ou menos. Quarto, não sou fotogênico o que 

piora os fatos. Quinto, não achei ele lá muito realista, mas ai deve ser por conta de não saber usar. Sexto, não 

pedi ajuda. Não entendo nada sobre maquiagem, mas topei mexer sem pedir ajuda para minha esposa. 

Sétimo, admiro vocês que conseguem brincar com isso e obter resultados realistas.  

M_29: Esqueci de dizer que tenho barba e quase buguei o app porque ele não sabia o que fazer com ela. 

(risos) [grifos da pesquisadora].  
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Guacira Lopes Louro problematiza e busca compreender quem possui primazia nos 

espaços sociais para inscrever normas e marcas a serem seguidas, nesse contexto ressalta que 

―aprendemos a viver o gênero e a sexualidade na cultura, através dos discursos repetidos da 

mídia, da igreja, da ciência e das leis também [...]‖ id (p. 22). Rapazes ao utilizarem o 

aplicativo YouCam MakeUp irão aprender que este universo não é para eles, pois os códigos e 

a própria linguagem utilizada nas configurações do artefato é feminina. Essas marcas sutis 

vão sendo traçadas por muitas instâncias, conforme destacou Louro e se mostra bem 

demarcada no artefato analisado.   

Ressalto o quanto o artefato YouCam MakeUp se mostrou fecundo, ao escolher o 

referido artefato como disparador de discussão no grupo eu tinha a compreensão de que esta 

escolha não era neutra e sim atravessada por inquietações. Estava posto no produto as relações 

com os modos de endereçamento projetados pela cultura do consumo, pois ―as visibilidades 

se criam quando colocamos nossa luz sobre elas. Por outro lado, não temos todo o controle 

para colocar essa luz [...]‖ (VEIGA-NETO,2014, p. 126). Ao traçar compreensões entre as 

contribuições dos os/as autores/as e as próprias falas do grupo foram possibilitadas diferentes 

nuances teóricas, nesse sentido concordo com o autor Veiga-Neto quando menciona que não 

temos todo o controle e que ―existe, também, sempre um ser-luz, não tanto como apenas 

simples impressões físicas, fotossensíveis, mas como ações, movimentos, vontades que vêm à 

luz num sentido lato e penetram em nós pelos sentidos em geral‖ idem (p. 126). 

Nesse contexto inteligibilidades sobre a imagem contemporânea tomaram corpo na 

rede discursiva. O que parecia trazer consigo algumas brisas pueris pelo caráter lúdico 

presente neste artefato, alcançou potência de ventos mais fortes, provocando os/as jovens que 

me acompanharam no processo de pesquisa a uma farta e produtiva participação. Com falas e 

intervenções que precisei selecionar criteriosamente, em primeiro lugar devido ao volume e 

também pela profusão e riqueza de conteúdos, significados e conceitos trazidos no 

compartilhamento das mensagens via Whatsapp. E foi assim como viajante que renova as 

energias no caminho que prossegui para uma outra zona, na busca por questionar a forma 

como se estruturam as relações nas redes sociais, sua arquitetura e seus modos de 

organização. Temática emergente na próxima seção da pesquisa.  

 

5.3 “Alguns eu deixo no limbo”: a arquitetura dos relacionamentos nas redes sociais. 

 

Estudar redes sociais, portanto, é estudar os padrões de conexões expressos no 

ciberespaço. É explorar uma metáfora estrutural para compreender elementos 

dinâmicos e de composição dos grupos sociais (RECUERO, 2009, p. 22) 
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 Ouso imaginar como se organizam as relações nas redes sociais entre os/as jovens da 

modernidade líquida, dentre a qual me incluo, e de repente remonto ao momento em que me 

vi com asas e na tela líquida voei. Acredito que os seres humanos, antes gráficos, hoje 

também digitais (HEIM, 2000) possuem asas imperceptíveis, asas etéreas que podem movê-

los na rapidez da conexão entre o touch e o pensamento na realidade virtual. 

Recuero (2009) escreveu o livro intitulado Redes sociais na internet e, nesta obra, a 

autora procura investigar como estão se constituindo os processos sociais e comunicacionais 

na sociedade contemporânea. A obra não procura analisar propriedades das redes sociais, mas 

se debruça sobre o debate em torno da metáfora da rede e sua lógica estrutural ―nos 

agrupamentos sociais‖ (ibidem, 2009). Destas operações podem decorrer mudanças no 

relacionamento do ser digital consigo, com a própria realidade e com os outros seres que 

partilham tempos e espaços sincronizados ao funcionamento das mídias digitais.  

 Na intenção de compreender estas possibilidades de transformação nos diversos tipos 

de relacionamentos afetivos, postei no grupo Fala Gurizada como disparador de discussão o 

videoclipe How Can It Be (feat. Maddee) produzido pelo canadense Harrison, no qual uma 

jovem termina um namoro de um ano através de um aplicativo móvel no smatphone, 

simulando a tela e os recursos do WhatsApp, conforme descrito no capítulo 3. 

 Apesar dos diálogos serem todos/as na língua inglesa, nenhum dos sujeitos do grupo 

solicitou que eu enviasse a tradução do mesmo, a compreensão do videoclipe se deu não 

estritamente pela linguagem escrita, mas, sim, pelo conjunto estrutural de códigos e símbolos 

presentes na disposição do clip.  

 Após todos/as terem contato com o artefato, problematizamos juntos/as aspectos 

referentes à situação simulada pelo cantor em confluência com as experiências pessoais de 

cada um/a deles/as, as quais dizem respeito ao modo como se estruturam os relacionamentos 

em interlocução com as mídias digitais na contemporaneidade. 

 Nesse sentido questiono a arquitetura dos relacionamentos entre os indivíduos e 

grupos na modernidade líquida; em um tempo em que o mover dos ponteiros parece perder 

significado para o mover dos dedos e dos olhares direcionados às telas líquidas. Através das 

contínuas conexões com as interfaces, os sujeitos podem alcançar lugares distantes, entre os 

quais se movem ou permanecem pelo tempo que assim decidirem.  

 É nessa conjuntura que apresento a contribuição da participante V_34 que inaugura 

essa seção: “Alguns eu deixo no limbo”. A participante mencionou esta fala ao referir-se 

sobre o modo como lidava com algumas solicitações e convites de pessoas que por diferentes 
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razões a adicionavam em redes sociais. O que simboliza este espaço, o do limbo? Quem vai 

para lá e por quê?   

Metaforicamente a palavra assumiu na linguagem contemporânea o sentido de ―estado 

vago, incerto‖. Este estado vago, é o espaço ocupado pelo sujeito que é colocado ―no limbo‖ 

que a participante V_34 menciona, este limbo quando se trata de redes sociais, se refere 

àqueles contatos que ficam na lista de espera para serem aceitos ou não. Problematizar estes 

aspectos das relações que se estabelecem nas redes sociais é um dos motes dessa pesquisa, 

que busca compreender como os/as jovens imersos em uma sociedade de consumo são 

educados/as pelos artefatos culturais das mídias digitais.  

Nesse contexto, estes espaços remontam à reflexão de Bauman (2008, p. 76) quando 

provoca fazendo a seguinte problematização: ―Os membros da sociedade de consumidores são 

eles próprios mercadorias de consumo, e é a qualidade de ser uma mercadoria de consumo 

que os torna membros autênticos dessa sociedade‖. Ou seja, quando um/a jovem aceita ou não 

outro contato para compor sua lista de amigos/as, ele/a está legislando sobre o/a outro/a,  

julgando se este/a está de acordo com os critérios que valoriza ou prioriza naqueles/as que 

serão a partir de agora conhecidos/as socialmente como ―seus/suas amigos/as‖. Semelhante ao 

que acontece quando alguém adquire qualquer produto ou bem de consumo, de acordo com 

seus interesses ou necessidades. Os sujeitos aprendem a ter a sua prateleira de contatos, 

deixando no limbo aqueles/as que ainda estão sob exame.  

A partir do disparador de discussão os/as jovens começaram a expor suas opiniões a 

respeito do término de uma relação entre namorados/as pela internet. Sobre isso alguns/as 

jovens fizeram as seguintes colocações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N_22: Bom quando eu tinha 15 anos tinha um namoradinho, nós brigávamos muito e sempre 

terminávamos e voltávamos pela internet era engraçado pq do nada agente apagava tudo do Orkut 

depois colocávamos tudo de novo só que a dota d‘Agua foi quando descobri que ele me traiu e terminei por 

msn, pra mim foi ótimo terminar pela internet pq gostava muito dele e acho que pessoalmente não teria 

coragem (sic). 

P_26: Terminar um relacionamento pelo meio virtual é, ao meu ver desonesto e covarde. Falta de coragem de 

olhar na cara e dizer o que realmente sente e, por isso fica fácil utilizar o meio social pra terminar um 

relacionamento ou dizer qualquer outro tipo de coisa. Tendo em vista que ―estamos protegidos‖ atrás da tela 

do computador, smatphone ou tablet.   

E_36: Acho que o telefone facilitou muito. Sobre acabar por meio das mídias, as vezes ficamos com tanta 

raiva que nem conseguimos mais olhar na cara da pessoa. 
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A primeira fala contrasta com as outras duas, nesse sentido existe uma tensão entre as 

colocações dos/as jovens e algumas possíveis problematizações, sobre as quais me debruço a 

analisar. É importante perceber que nas três falas estão expressas possibilidades de relacionar-

se através da mídia social para resolver problemas, o primeiro participante P_26 acredita ser 

desonesto terminar com vínculos afetivos pelo meio virtual. A participante E_36 vê como 

uma solução para diminuir a raiva e não precisar ver a pessoa que a desagradou pessoalmente. 

A terceira participante, N_22 menciona ainda alguns conflitos que passou: 

 

 

 

A questão mencionada é importante no que diz respeito às redes sociais de alguns 

sujeitos. A possibilidade de deletar rastros digitais e customizar o perfil acontece de maneira 

muito rápida. Quando se trata de rede social entre os/as jovens, todo o circuito social de 

contatos passa a ter audiência no cenário de um possível conflito vivido entre duas pessoas, 

caso estas tornem públicas discussões e mudanças de status de relacionamento. Os/as jovens 

parecem não ter um comum acordo entre isso, alguns acreditam ser positivo, outros não 

gostariam de viver essa situação, acreditando ser uma falta de coragem o rompimento de uma 

relação por rede social.   

Ao terminar uma relação N_22 relata que tinha o trabalho de apagar tudo relacionado 

à outra pessoa de sua rede social. A tensão existente entre as três falas, se refere as diferentes 

formas de viver a juventude na rede social no que se trata de relacionamento. Nesse sentido, 

segundo a pesquisadora Rosali Henriques (2010, p. 44): ―Muitas de nossas informações 

pessoais não estão sob o nosso controle, pois uma vez lançada na internet perdemos o controle 

sobre elas. Estas informações vão se acumulando e se transformando em rastros digitais na 

internet‖. A afirmação da autora sobre os rastros digitais é bastante fértil, pois mesmo que 

N_22 e seu parceiro apagassem tudo, outras pessoas poderiam ter salvado os arquivos do 

casal, uma vez que possam ter aparecido em alguma imagem ou por outra razão. Nesse 

contexto, se torna difícil apagar uma situação, uma vez que ela tenha aparecido e ganhado 

espaço na mídia digital. A presença do sujeito contemporâneo na rede começa muito antes do 

que se poderia imaginar no século XX.  

E a presença nas redes sociais começa bem cedo, antes mesmo do nascimento, 

através de ultrassons e imagens 3D dos rostos dos bebês nos úteros maternos, 

postados por suas mães ou pais. Podemos afirmar que os rastros digitais são a nossa 

identidade pessoal na rede mundial de computadores. E essa identidade pessoal 

virtual não é muito diferente da nossa identidade física (ibidem, p. 45). 

 

N_22: Nós brigávamos muito e sempre terminávamos e voltávamos pela internet era engraçado pq do nada 

agente apagava tudo do Orkut depois colocávamos tudo de novo‖, 
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Essa exposição ou não das imagens digitais no circuito de amizade em rede dependerá 

das configurações de privacidade escolhidas pelos sujeitos nesses espaços. Parece existir uma 

outra relação no modo como se lida com as virtualidades, como espaços de memórias 

ancorados em imagens. Estas imagens se propagam em alta velocidade, algumas delas 

―viralizam‖ e independente do conteúdo que informem ganham centralidade por um curto 

período de tempo, sobre o que o participante M_29 fez a seguinte colocação: 

 

 

 

 

 

 

A fala de M_29 me instiga a pensar no aumento de canais de divulgação das 

informações, os quais propagam vídeos, imagens e textualidades diversas. Nesse cenário o 

Youtube possui grande influência e sobre isso os pesquisadores Jean Burgues e Joshua Green 

(2009, p. 9) mencionam: 

O fascínio da imagem atinge seu ápice quando nós somos a própria mensagem. 

Talvez por isso o YouTube seja um irresistível local dessa enorme ágora virtual que, 

independentemente dos seus problemas e formatos, permite a cada um ser a própria 

mídia, celebridades do nosso cotidiano (BURGESS; GREEN, 2009, p. 9). 

 

 Nesse cenário no qual o jovem contemporâneo pode ser a própria mensagem, é 

importante a problematização sobre as conexões travadas pelos sujeitos nas redes sociais, as 

quais Recuero (2009, p. 28) chama de conexões entre os atores da rede.  

Enquanto os atores representam os nós (ou nodos) da rede em questão, as conexões 

de uma rede social podem ser percebidas de diversas maneiras. Em termos gerais, as 

conexões em uma rede são constituídas dos laços sociais, que, por sua vez são 

formados através da interação social entre os atores. De um certo modo, são as 

conexões o principal foco de estudo das redes sociais, pois é sua variação que altera 

as estruturas desses grupos. 

 

Segundo a autora são estas conexões que importam ser problematizadas, porque estas 

conexões remetem a intensidade dos laços sociais entre os atores na rede. A autora alicerça 

suas proposições em Mark Granovetter (1973), o qual publicou a tese de doutorado intitulada 

―A força dos laços fracos
97

‖. Nessa pesquisa o autor analisou e problematizou o modo como 

se constituíam essas conexões, bem como a sua relevância na compreensão das relações na 

contemporaneidade. Relações cuja estruturação é atravessada veloz e intensamente pelas 

redes de relacionamento existentes no ciberespaço. Recuero (2009, p. 41) adjetiva como 
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 Universidade de Harvard (1973).  

M_29: Eu acredito q esse ponto da satisfação com a imagem, do se importar com quantas pessoas aprovam tua 

imagem, tua vida, algo q deve ser pensado a fundo. Nossa sociedade está se definindo por aquilo q pode ser 

“viralizado” ou não. Sucesso até pouco tempo era ter um emprego incrível e coisas materiais. Hj sucesso é 

ter fama, é ser reconhecido, independente do porquê. Tem até ladrão q por aparecer nesse programas 

sensacionalistas vira ―herói da internet‖ pela fama. [grifos da pesquisadora]  
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seminais para a compreensão dessa temática as colocações do autor, sobre o que tece as 

seguintes considerações:  

Laços fortes são aqueles que se caracterizam pela intimidade, pela proximidade e 

pela intencionalidade em criar e manter uma conexão entre duas pessoas. Os laços 

fracos, por outro lado, caracterizam-se por relações esparsas, que não traduzem 

proximidade e intimidade. Laços fortes constituem-se vias mais amplas e concretas 

para as trocas sociais, enquanto os laços fracos possuem trocas mais difusas.  

 

Os laços, sejam fortes ou fracos, são estruturadores da rede social, a intenção de 

Recuero relaciona-se a problematização destas formas de conexão, e não à valoração de quais 

desses laços são mais ou menos importantes. Também é importante pontuar que eles não se 

relacionam exclusivamente às conexões estabelecidas entre casais, estes laços se referem a 

todo vínculo existente entre pessoas através das redes sociais. Um exemplo de laço fraco pode 

ser analisado na seguinte fala: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse sentido, quando V_34 problematiza o modo como age na rede social Instagram 

é possível identificar a existência da força do laço fraco que estrutura essa rede. Ou seja, os/as 

seguidores/as de V_34 no Instagram não conversam com ela todos os dias, eles/as 

simplesmente seguem a participante por terem afinidade pelas postagens realizadas por ela, as 

quais se relacionam a natureza, pets, horta, jardim. No Instagram é possível, a partir de 

diferentes hashtags, encontrar temas da afinidade de cada sujeito. Procurei algumas das 

palavras-chaves citadas pela participante V_34 no modo público da rede social Instagram para 

elucidar a questão.  

 

V_34: Normalmente as pessoas que aceito são sempre amigos ou conhecidos. Mas recebo convites de pessoas 

que nunca vi e muitas q nem são do Brasil. Alguns tentaram assunto e quando comecei a acha-los 

inconvenientes bloqueei do facebook. Já nas outras redes... como instagram meu perfil é aberto e os 

seguidores são amigos ou pessoas que tem afeições por imagens coincidentes... exemplo posto muita foto 

de natureza, pets, horta, jardim e esse retorno é o que tenho. [grifos da pesquisadora] 
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Figura 20 – Busca no Instagram. Adaptado de: https://www.instagram.com. Acessado 

em: 07/02/2017.  

 

Ao procurar as hashtags mencionadas pela participante encontrei um total de 

7.466.659 publicações para #natureza, 26.786.743 para #pets, 136.643 para #horta e 628.153 

para #jardim. Estes números sinalizam o modo como as mídias digitais criam culturas, 

linguagens, modos de relações e uma gama visual vasta. Segundo Rodrigo Castro (2014, p. 

72) o Instagram funciona como ―lentes de captura do mundo‖. Castro realizou uma pesquisa 

na qual procurou investigar a utilização do Instagram como produtor de sentidos nas práticas 

educativas das juventudes em contexto escolarizado. O autor menciona que com a cultura 

mobile ―o Instagram impulsionou o surgimento de outras formas de fotografar, possibilitando 

uma conversação imagética que se torna, a cada dia, mais fluente, impregnada dos muitos 

modos de ser desta contemporaneidade‖ (ibidem, 2014, p. 15).  Nesse sentido, através da 

figura 20 apresentada é possível analisar o quanto as juventudes sentem-se convocadas a 

partir das fotografias e passam a acompanhar modos de vida, a nível global, aproximando-se 

por afinidades e estabelecendo laços. Ao selecionar uma imagem veiculada a partir da 

hashtag #natureza verifiquei que a mesma possuía 3.324 curtidas (likes).  
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Figura 21 – Perfil no Instagram. Adaptado de: https://www.instagram.com/?hl=pt-br. 

Acessado em: 07/02/2017.  

 

O número de curtidas me fez retomar a questão dos laços fracos, exemplificada com a 

fala da participante V_34 ao refletir sobre quem a seguia no seu perfil do Instagram. É 

importante problematizar esta imagem, pois ela elucida o que acontece no perfil de V_34. Os 

sujeitos encontram a imagem disposta na figura 21 ao procurarem fotografias relacionadas ao 

assunto natureza. Entretanto é pouco provável que a jovem converse com todos os sujeitos 

que curtem suas fotos e a seguem em seu perfil. Esse modo de relacionamento pode ser 

considerado como um laço fraco, pois este não demanda intimidade, proximidade ou maiores 

níveis de intencionalidade. Porém, o número de curtidas e publicações da jovem que colocou 

a hashtag #natureza, por sua vez, expõe a força dos laços fracos que mantém a rede em 

funcionamento. Sobre a temática em questão ainda é necessário acrescentar que os laços, 

independente de sua natureza, não são rígidos, pelo contrário, podem intensificar-se ou 

esmaecerem-se (GRANOVETTER, 1973; RECUERO, 2009).  

Duas metáforas criadas por Bauman (2002) se fazem produtivas para a compreensão 

da arquitetura dos relacionamentos das redes sociais. É importante ressaltar que para Bauman 

(2002, p. 59) ―as metáforas ajudam a imaginação‖. O autor, ao falar sobre a instabilidade dos 
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vínculos criados e desfeitos nas novas sociabilidades protagonizadas pelas redes de conexões, 

menciona a diferença entre nadar e surfar.  

Surfar é uma palavra recém popular que captura sagazmente a nova mentalidade do 

novo mundo de incerteza. É mais rápido surfar do que nadar, e não nos obriga a 

imergir naquela substância fluida através da qual (mas sobre a qual no caso de um 

surfista habilidoso) nos movemos. Ao surfar o contato com a substância nunca é 

mais do que cutâneo e uma toalha será suficiente para limpar os poucos vestígios de 

umidade do corpo (ibidem, 2002, p. 182).  

 

Nesse sentido, é possível compreender que existem alguns lugares das mídias digitais 

que se assemelham às metáforas utilizadas pro Bauman no que se refere ao modo como o 

sujeito transita na rede. O Instagram poderia estar na categoria dos lugares para surfar, pois as 

conexões são breves entre curtidas e imagens expostas. Um exemplo de rede a qual sugere 

pensar que os usuários nadem, pois é solicitada uma dedicação intensa do/a usuário/a, consiste 

na plataforma Medium
98

 Nela os/as jovens têm produzido diversos textos com liberdade, os 

quais são rejeitados, muitas vezes, quando são expostos em outras redes sociais. É preciso 

lembrar que uma das características recorrentes quando se fala em internet é a noção de 

comunidades, ou seja, os sujeitos se agrupam por afinidades, o que acontece também nas duas 

redes citadas. Destaco ainda que não se trata de estabelecer juízos de valor entre uma rede ou 

outra, procuro demonstrar as diferentes possibilidades de comunicação e interação 

disponibilizadas por diversas redes, as quais procuram compreender as particularidades e 

intenções de seus/suas usuários/as, com liberdade de expressão. Entretanto, foi atribuída 

pejorativamente a produção textual em redes sociais como Facebook e Instagram de ―textão‖. 

Como é possível visualizar na figura abaixo: 

 

 

Figura 22 - Meme. Adaptada de: https://www.facebook.com/. Acesso em 07/02/2017. 
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 98
O Medium é uma plataforma de publicação de blog fundada pelo co-fundador do Twitter, Evan Williams, em 

agosto de 2012. A plataforma é conhecida por ser um ambiente de produção textual intensa. Disponível em: 

https://medium.com/. Acesso em: 07/02/2017. 
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A partir do meme
99

 compartilhado no Facebook entre as juventudes é possível 

perceber a posição contrária de uma parcela das juventudes quando se produz um texto grande 

de cunho crítico. Acredito que essa forma de expressão protagonizada pelos memes se torna 

importante para a compreensão de como os/as jovens aprendem em conexão com a mídia 

digital. O autor Richard Dawkins (2007) realizou um estudo em que sugere que um meme 

pode ser considerado uma unidade de conhecimento em que o sujeito constrói e transfere 

informações de forma a propaga-las para as próximas gerações, semelhante a um gene. Mauro 

Martino (2015, p.179) na mesma linha de pensamento ressalta: ―Se os memes são veículos de 

transmissão de grupos de ideias, as redes sociais e as possibilidades de compartilhamento de 

informações são um meio da expansão de ideias à velocidade da luz‖.  

Portanto, dar atenção às representações circulantes nas figuras dos memes, denota 

interesse em investigar aspectos culturais nos quais estão se formando diferentes efeitos de 

sentido sobre um determinado assunto. Muitas páginas de cunho ativista, as quais 

protagonizam espaços de críticas sociais com reflexões, têm incomodado uma parcela de 

sujeitos os quais desejam apenas ―surfar‖ nestes espaços. O meme colocado na figura acima 

reflete a rejeição as produções textuais grandes divulgadas em algumas redes sociais. Nesse 

contexto certos sujeitos do Facebook, os quais já tiveram seus textos renegados, migraram 

para o Medium para escreverem e compartilharem suas produções com quem está 

interessado/a em ler, submergir no texto de forma a nadar nele. Segundo Bauman (ibidem, p. 

183) ―movemo-nos abaixo da superfície, assim como agarrarmo-nos ou estarmos agarrados ao 

chão, convida a problemas‖. Nadar entre os textos sugere reflexão, tomada de decisão, 

posicionamento, exposição, talvez as pessoas queiram isso ao produzir textos grandes e 

publicarem na plataforma Medium.  

Acredito que a parcela de jovens que produz conteúdo ativista e crítico em forma de 

textos nas redes sociais nas quais a maior parte das pessoas quer surfar, não deva se intimidar, 

tendo em vista que cada jovem pode atribuir o sentido que preferir para o espaço em que 

estiver apesar de estereótipos e representações construídos pelo imaginário social.  

Faço essa proposição ancorada em Green e Bigum (2013, p. 212) os quais abordam 

sobre a existência de um ―currículo ciborgue‖, e refletem sobre o desafio dos/as 

professores/as em inserir o debate tecnocultural nos currículos escolarizados, ―embora 

partilhemos, com os jovens, um espaço geofísico comum, podemos achar difícil, e talvez 

mesmo impossível, partilhar os muitos espaços ou mundos virtuais que eles habitam no 
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 Criação gráfica humorística ou sarcástica.  
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ecossistema digital‖ (ibidem, p. 223). Compreender portanto, o que os lugares 

convencionados de comunicação em redes produzem, educam e divulgam se faz importante 

na modernidade líquida, os/as jovens ciborgues (HARAWAY, 2009) protagonizam muitos 

cenários e é sobre como aprendem a relacionar-se nas estruturas das redes sociais que esta 

seção se dedicar a problematizar. Nesse sentido, ignorar o meme ―Ai Jesus, lá vem textão‖ 

enquanto uma pedagogia cultural centralmente produtiva para o debate educacional é negar-se 

ao diálogo com aqueles/as que estão vivendo a juventude na interlocução com as mídias 

digitais. 

Seguindo a linha metafórica de Bauman (ibidem, 182-183) a segurança dos/as que se 

movem no ciberespaço estaria aliada a rapidez com que o fazem, pois perigos existem e ―as 

superfícies tendem a ser demasiado moles para que nelas descansemos sem nos afundarmos 

ou demasiado friáveis para que sobre elas andemos sem as partirmos‖. Talvez possa ser este 

um dos ritmos adotado pelas juventudes que povoam as redes de relacionamento 

possibilitadas pelas mídias digitais, buscando evitar tudo aquilo que seja viscoso, pegajoso, 

como o lodo, elemento escolhido por Bauman para representar o medo do sujeito em ser 

envolvido por algo que ele não possa controlar, que contra a sua vontade, se torne difícil de 

ser descartado, trazendo-lhe alguma espécie de desconforto, contrariedade ou risco. Sobre o 

que as palavras do autor são ―Se no afundar no lodo, sinto que irei me perder nele: a posse do 

lodo é venenosa. No preciso momento em que acredito possui-lo, observo uma inversão 

curiosa, aquilo possui-me, quero libertar-me do lodo e este pega-me, atrai-me, cola-me, puxa-

me, suga-me (ibidem, p. 182-183).  

Nos lugares convencionados de comunicação em rede, existem vários tipos de zonas, 

constituídas por diferentes terrenos; uma dessas zonas é passível de ser comparada a um 

terreno pantaneiro, movediço e perigoso. Em ambientes como este transitam algumas pessoas 

que parecem ―surfar‖ com leveza sobre os ambientes e relacionamentos em rede, mas que 

gradativamente demonstram atitudes de uma ―viscosidade‖ indesejada, forçando situações e 

intimidades não autorizadas pelo/a outro/a com que se relaciona. Pessoas com essa prática 

ganham nas redes o nome de Stalker
100

, esta temática também foi problematizada através das 

trocas de mensagens no grupo Fala Gurizada quando os/as participantes: M_29, B_19, P_26, 

L_16, V_34 e A_18 trouxeram ao grupo experiências pessoais que se tornaram importantes 

para a compreensão do contexto discursivo analisado.  
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 Derivado do termo cyberstalking, são táticas de perseguição invasivas nas quais se utilizam os meios digitais 

para perturbar a privacidade de um sujeito. O termo é derivado da língua inglesa ―to stalk‖, a qual na língua 

portuguesa significa ―perseguir incessantemente‖. Na legislação brasileira ser um stalking configura-se em uma 

contravenção penal. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Stalking. Acesso em 08/02/2017. 
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Ao narrarem suas experiências pessoais os/as participantes do grupo Fala Gurizada 

construíram potentes materiais sobre o modo como os relacionamentos evidenciam uma 

arquitetura adversa na liquidez em que se vive, com estruturação e modos de funcionamento 

diferentes do que se conhecia e vivia nos tempos sólidos. A respeito das tramas discursivas 

entremeadas nas experiências pessoais, trago o pensamento de Larrosa (2002), o qual atribui 

significativa importância para o saber da experiência.  

O sujeito da experiência tem algo desse ser fascinante que se expõe atravessando um 

espaço indeterminado e perigoso, pondo-se nele à prova e buscando nele sua 

oportunidade, sua ocasião. A palavra experiência tem o ex de exterior, de 

estrangeiro, de exílio, de estranho e também o ex de existência. A experiência é a 

passagem da existência, a passagem de um ser que não tem essência ou razão ou 

fundamento, mas que simplesmente ―ex-iste‖ de uma forma sempre singular, finita, 

imanente, contingente (LARROSA, 2002, p. 25).  

Ao avançar nas distâncias percorridas no decorrer dessa pesquisa tornou-se possível 

problematizar o quanto as mídias digitais assumiram centralidade no mundo contemporâneo, 

trazendo práticas contínuas que afetaram as sociedades em suas mais difusas áreas.  

Ao sentir-me convocada a compreender como essas juventudes estão sendo 

constituídas neste contexto, percebo pelos encaminhamentos do próprio pesquisar o quanto as  

relações entre os/as jovens têm sido afetadas no modo como as informações são 

compartilhadas, na forma como lidam com as questões relativas a privacidade, nos processos 

M_29: Há muito tempo atrás eu era estagiário em uma escola e fiquei com um colega de trabalho. Ficamos 

duas vezes uma semana de diferença mais ou menos. Daí a moça começou a me enviar inúmeras SMS, tipo 

querendo saber oq estava fazendo, onde eu estava e tal. Descobriu até o número da minha mãe. E se eu n 

respondia, ela mandava mensagens para minha mãe. Olha que doideira. Bom, eu lembro de ficar meio 

assustado pq n tinha interesse em me comprometer nem nada, nem tampouco havia falado de namoro. Na 3º 

semana depois da segunda vez que ficamos, ela começou a aparecer em alguns lugares que eu ia (além do 

trabalho). Como ficou pior do que podia imaginar, pedi pra ela se afastar por SMS. 

 

B_19: Sempre tem aquelas pessoas sem noção que começam a curtir tuas fotos continuamente. Ou quando eu 

não aceito insta, vão me procurar no Face. Eu já logo falo: Se você não me conhece, pede a solicitação e 

explica por que quer me adicionar. Caso contrário, não vou aceitar. Só tenho amigos e conhecidos no 

Face. 

P_26: Eu não deixo a marcação de lugares. Eu acho perigoso. Um amigo meu viajou e n pode postar foto, 

justamente pq o ex podia ir. Eh complicado, ele ficou meio com medo. Daí viajou nas férias e não postou 

nada. Só quando voltou. 

L_15: Boa noite, acho que nunca fui stalkeada. Mas teve uma vez que uma menina me ―obrigou‖ a ser 

amiga dela foi bem estranho e tenso.  

V_34: A minha lista de bloqueios é grandinha. Ainda mais quando percebia perfis fakes. 

A_18: Uma vez um menino que conheci em um encontro poterhead ficava me falando por Facebook um 

monte de coisas ruins e tau e tbm falava q queria se matar, eu achei q era conversa e q ele tava ficando cada 

vez mais estranho e daí dei block e pronto (risos). 
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de interação entre os ambientes virtuais e físicos, nos códigos sociais, nas normas de conduta 

e nos preceitos que precisam ser seguidos ou observados para que eles/as possam interagir 

entre si. 

 As falas dos/as participantes existem porque foram construídas a partir das vivências 

pessoais, das experiências, por meio das quais eles/as partilham suas próprias representações e 

significados sobre ser jovem em uma sociedade de consumo, imersa nas mídias digitais que 

os/as educam através dos mais variados artefatos culturais.  

As palavras determinam nosso pensamento porque não pensamos com pensamentos, 

mas com palavras, não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou 

inteligência, mas a partir de nossas palavras. E pensar não é somente ―raciocinar‖ ou 

―calcular‖ ou ―argumentar‖, como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é 

sobretudo dar sentido ao que somos e ao que nos acontece. E isto, o sentido ou o 

sem-sentido, é algo que tem a ver com as palavras. E, portanto, também tem a ver 

com as palavras o modo como nos colocamos diante de nós mesmos, diante dos 

outros e diante do mundo em que vivemos (LARROSA, 2002, p. 2) [grifos meus] 

Assim sendo, o autor aborda o tema da experiência sem desprender esta da linguagem 

a qual atravessa o mundo em que os sujeitos se constroem. Esses pensamentos, dispostos em 

palavras e alicerçados em vivências são importantes quando se pesquisa no campo da 

educação. Dessa forma, retomo as colocações dos/as jovens no que diz respeito aos/às 

―stalkers‖ do ciberespaço. O participante M_29 inicia o diálogo comentando sobre as atitudes 

invasivas tomadas por uma jovem com a qual se relacionou brevemente. Na tentativa de 

resolver a situação M_29 utilizou o recurso da mídia digital – MSN
101

, para pedir o 

afastamento da jovem. Seguindo esta esteira de análise B_19 diz que toma atitudes quando se 

sente perseguida por alguém que não conhece: “Eu já logo falo: Se você não me conhece, 

pede a solicitação e explica por que quer me adicionar”. Antes de aceitar ou não uma pessoa 

na rede social a jovem se certifica do porque esse sujeito quer fazer parte da sua rede. Esse 

aspecto é importante e sobre isso Bauman (2011, p. 37) contribui ao explicar no que consiste 

demarcar uma fronteira entre público e privado.  

―Demarcar uma fronteira‖ significa que as probabilidades de transitar entre as linhas 

estabelecidas são manipuladas e diferenciadas (alguns tipos de tráfego são mais ou 

menos intensos) em relação ao que poderiam ser caso não existissem limites. A 

liberação total do tráfego acabaria com a própria ideia de fronteira. O controle e o 

direito de decidir quem e o que terá permissão de passar e quem e o que deve 

permanecer de um lado (quais itens de informação têm prerrogativa de permanecer 

privados e quais são autorizados a se revelar publicamente) – em geral tópicos 

fortemente contestados constituem a razão para a delimitação de uma fronteira. 

[grifos do autor] 
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 The Microsoft Network – MSN, lançado em 1995, pela empresa Microsoft. O programa funcionou no Brasil 

com maior intensidade na primeira década dos anos 2000, após este período foi gradativamente substituído por 

outros programas.  
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A partir da contribuição do autor, é possível compreender que os/as jovens do grupo 

Fala Gurizada têm colocado limites para o tráfego dos sujeitos entre as informações de seus 

perfis. O jovem P_26 corrobora para a visualização de como funciona esse limite na rede 

social ao dizer “Eu não deixo a marcação de lugares. Eu acho perigoso”. A marcação de 

lugares é um recurso de controle bem articulado, presente nos lugares convencionados de 

comunicação em rede. Quando o sujeito está em um lugar é possível fazer um Check-in, 

mostrando para todos/as os contatos sua localização precisa. No caso do jovem P_26, ao 

mencionar o quanto entende ser perigoso, demonstra que nem todo/a jovem sente-se 

confortável com estes recursos de hiperexposição (LIPOVETSKY, 2011). O participante 

narrou o modo como um amigo se preservou para não ser encontrado, não postando nenhuma 

fotografia ao fazer uma viagem.   

Nas colocações dos/as demais participantes aparecem termos relacionados a 

cibercultura, cultura produzida pelos/as habitantes do ciberespaço. Os termos ditos por L_16, 

V_34 e A_18 são estes: stalkeada, fake, poterhead e block.   

O primeiro se refere ao crime da perseguição, o termo não é apenas uma gíria, o 

mesmo consiste em uma atitude criminalizada. Em uma pesquisa realizada por Ana Coquin 

(2015, p. 13) sobre o stalking, a pesquisadora ressalta: ―Estima-se que, atualmente, entre 

200.000 a 1.400.000 pessoas sejam vítimas deste crime por ano‖. A autora menciona que é 

um mito pensar que apenas as celebridades são atingidas, pode acontecer com qualquer 

sujeito e muitas informações privilegiadas sobre as vítimas são obtidas através das redes 

sociais.  

Sobre o segundo termo – fake, se referem a atitudes de usuários/as ao esconderem-se 

atrás de uma identidade falsa, os/as ―falsos‖ ou ―fakes‖ se passam por alguém que não são, 

assumem outra identidade. Na fala da participante V_34 é possível perceber o quanto estes 

perfis são repelidos nos lugares convencionados de comunicação em rede. Talvez os/as 

usuários/as fakes utilizem-se de recursos de imagens e informações erradas para protagonizar 

uma existência em rede com a qual estes não tem coragem de viver em seus cotidianos. Pode 

ser ainda que utilizem-se de um perfil fake para descobrirem informações de uma determinada 

instância. Cabe destacar que a participante V_34 compartilhou que criou uma conta fake na 

rede social, a jovem menciona:  

 

 

 

V_34: E para jogar o The Sims Free Play criei um face fake para cumprir algumas missões do jogo e meus 

amigos não jogam The Sims.  
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A participante, para não interferir em sua rede social oficial, criou outra rede falsa 

apenas para jogar virtualmente sem que seus amigos/as vissem e formulassem juízos de valor 

sobre sua atitude. Nesse contexto, Camozzato (2007) menciona as seguintes considerações: 

Acredito que os nomes adotados nos perfis fake também agem como marcadores 

identitátios, na medida em que eles ‗falam‘, de certo modo, de relações de pertença 

que atravessam os sujeitos, tais como gênero, nacionalidade, etnia, geração, entre 

outras marcas. É na forma de serem outros-de-si-mesmos que são construídos seus 

perfis fake, nicknames..., pois não raro nos deparamos com pessoas que, admitindo 

tê-los, assumem que se posicionam diferentemente em cada um deles 

(CAMOZZATO, 2007, p. 41). [grifos da autora] 

 

Através das questões abordadas pela autora é possível refletir sobre as estratégias 

adotadas pelas juventudes nas mídias digitais, nas quais os perfis fake são amplamente 

conhecidos e utilizados em determinadas situações na rede. Apesar de alguns destes perfis 

possuírem um caráter lúdico, condutas inadequadas podem ser cobradas na justiça. Eliane 

Fontana e Thomas Coser (2016, p. 12) acrescentam: 

 
Cabe destacar que o uso de perfil falso, com identidade de outra pessoa ou marca 

comercial, poderá implicar em responsabilização pelo uso indevido da imagem 

conforme assegura o inciso V, do artigo 5º da Constituição Federal. Situação mais 

grave é quando perfil falso é utilizado para difamar e ofender pessoas, propalando 

informações falsas sobre ela ou utilizando o perfil para prática de atos ilegais, de 

modo que a situação deverá ser analisada sob o crivo do Direito Penal. Nesse ponto, 

cabe ressaltar, ainda, que, caso o fato não constitua crime mais grave (a exemplo de 

estelionato e pedofilia), a utilização de perfil falso configura crime de falsa 

identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal. 

 

A partir do aspecto legal mencionado pela autora e pelo autor é possível problematizar 

que construir um fake é transitar entre identidades que permitem ao sujeito manter-se anônimo 

nas redes sociais enquanto satisfaz seus desejos, os quais geralmente orbitam entre a vontade 

de ―brincar‖ com alguém, pesquisar páginas e grupos que, por alguma razão, lhe causem 

vergonha ou constrangimento, agir livre do juízo alheio podendo dar expressão a partes de si 

mesmo que mantém em sigilo ou mesmo com intenções voltadas a prejudicar, perseguir ou 

causar alguma espécie de dano a alguém.  

Nesse contexto também entram em discussão os discursos de ódio (LOURO, 2015). 

Segundo Louro é preciso pensar: ―O que fazer diante de discursos de ódio? Como lidar com 

eles?‖ (ibidem, p. 293). A autora reflete sobre os discursos de ódio partindo de uma produção 

audiovisual brasileira, o filme As melhores coisas do mundo
102

. Na produção citada, um pai 

assume para o filho uma relação homossexual, a partir disso os/as colegas do jovem começam 

a debochar a todo instante deste sujeito no ambiente escolar. Este cenário é produtivo para as 
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 Filme brasileiro dirigido por Laís Bodanzky e roteiro de Luiz Bolognesi, estreado em 2010. Distribuição: 

Warner Bros. 
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questões analisadas, na arquitetura das relações na mídia digital estão postos discursos de ódio 

de toda origem, os quais são protagonizados algumas vezes por perfis fake e outras por perfis 

verdadeiros. Esses discursos produzem sujeitos, os quais são levados a se reconhecer na 

posição nomeada. 

Quando alguém é chamado de ―criolo‖, ―bicha‖ ou ―sapatão‖, esse alguém é 

intimado a se reconhecer nessa posição de sujeito. Admitindo o caráter performativo 

da linguagem, a nomeação produz o sujeito que nomeia. E, como podemos perceber, 

essas palavras não são neutras (de fato nenhuma palavra é neutra). Elas têm uma 

carga histórica. (ibidem, p. 291) 

 

O fake é sempre carregado de intencionalidade e individualismo, é uma estratégia 

elaborada a partir de elementos falsos os quais, independente das possíveis justificativas de 

quem o utiliza, desconsidera o outro e seus direitos em favor da primazia de seus próprios 

interesses.  

Dentre os termos, sobre os quais tenho discutido os efeitos de sentido estão as palavras 

poterhead e block, utilizadas pela jovem A_18 ao descrever uma situação elucidativa sobre os 

modos como se comportam e comunicam os/as jovens ao se relacionarem entre si nas redes de 

relacionamento. É comum neste contexto o uso de vocabulário distinto, composto por 

palavras em inglês, gírias, abreviações e palavras deslocadas do contexto usual. Nesse 

sentido: ―A criação do internetês parece uma estratégia de distinção dos/as internautas 

(SALES, 2014, p. 119)‖. Um exemplo de internetês utilizado pela jovem foi a palavra 

―block‖, a qual foi adaptada do inglês para formar o sentido de ―bloqueio‖. Nesse caso, A_18 

se refere ao modo como bloqueia usuários inoportunos que possam perturbar sua 

movimentação nas redes sociais. 

Quando os/as participantes do grupo Fala Gurizada leram a mensagem de A_18, a 

maior parte dos/as integrantes não conhecia o significado do termo poterhead, porque este é 

utilizado por uma determinada comunidade, diferente do termo ―block‖, que é compreendido 

por quase todos/as aqueles/as que utilizam a internet, mais especificamente as redes sociais. 

Em tradução livre o termo significa Potter na cabeça, a mesma diz respeito ao personagem 

Harry Potter da saga literária e audiovisual da autora britânica J. K. Rowling. Assim, os/as 

que não compartilham dos mesmos interesses desse grupo, desconhecem seu significado. 

Os/as ―poterhead’s‖ constituem-se em todos/as aqueles/as que se agrupam fisicamente ou 

virtualmente para compartilhar estilos, comportamentos e produtos relacionados aos/às 

personagens da saga. Segundo Maffesoli (2005, p. 18) as comunidades também podem ser 

conceituadas como tribos, ―as tribos comungam de valores minúsculos e num balé sem fim, 
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chocam-se, atraem-se e repelem-se numa constelação de contornos mal definidos e totalmente 

fluídos‖.  

Na constituição das comunidades ou tribos, é possível encontrar diferentes formas de 

movimentação. Existem integrantes que as consideram um espaço para ―surfar‖ com outros 

sujeitos, ficando apenas na superfície, - sem se aprofundar ou submergir, como em um 

passatempo ou lazer. Outros mergulham, nadam em águas mais profundas, tornando-se 

consumidores/as vorazes dos produtos comercializados para cada tribo. Estas tribos possuem 

perfis consumidores explorados amplamente na cultura globalizada.  

Ao perceber os efeitos de sentidos (FISCHER, 2012) produzidos em cada fala de um 

participante do grupo Fala Gurizada esta categoria se propôs a problematizar a arquitetura dos 

relacionamentos em rede. Assim como também se propôs a compreender o limbo, 

mencionado por V_34, o qual descrevo como denso e imprevisível.  

A palavra ―rede‖ sugere momentos nos quais ―se está em contato‖ intercalados por 

períodos de movimentação a esmo. Nela, as conexões são estabelecidas e cortadas 

por escolha. A hipótese de um relacionamento ―indesejável, mas impossível de 

romper‖ é o que torna ―relacionar-se a coisa mais traiçoeira que se possa imaginar‖. 

Mas uma ―conexão indesejável‖ é um paradoxo. As conexões podem ser rompidas, e 

o são, muito antes que se comece a detestá-las (BAUMAN, 2004, p. 12). 

 

A partir das palavras do autor retomo a fala de A_18: 

 

 

 

 

 

 

A fim de evidenciar o rompimento de uma conexão indesejável, quando sem querer 

investigar o que o sujeito dizia, reprova seu comportamento e simplesmente dá um block 

(bloqueio). Atitude esta sobre a qual Bauman compreende que relaciona-se com o modo como 

em um toque líquido é possível romper uma conexão por meio da rede social.  

Nesse sentido, produtivos foram os diálogos com os quais pude trabalhar a partir da 

netnografia. Esta seção possibilitou reflexões sobre o modo de funcionamento que estrutura 

uma rede social, suas implicações, a força dos laços fracos que proporciona a existência da 

própria rede, ambiente por onde nadam, surfam, ou mesmo caem em inesperado lamaçal os/as 

jovens deste tempo em que nunca antes o público e o privado foram separados por tão tênues 

linhas. 

 

5.4 A alquimia entre educação, WhatsApp e a produção dos/as jovens 

A_18:Uma vez um menino que conheci em um encontro poterhead ficava me falando por Facebook um monte 

de coisas ruins e tau e tbm falava q queria se matar, eu achei q era conversa e q ele tava ficando cada vez 

mais estranho e daí dei block e pronto (risos). 
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De alguma maneira, acho que as novas tecnologias constituem a base de uma 

linguagem que os meninos e meninas desses novos tempos estão a construir. Parece 

que nunca as crianças e jovens de alguma geração haviam produzido uma forma de 

comunicação escrita como a que se plasma no MSN (Messenger) ou nos celulares, 

etc (Ó, 2007, p. 112). 

 

 As reflexões de Jorge Ramos do Ó abrem esta seção de análise não por acaso e sim 

porque aqui se encontram problematizações do grupo Fala Gurizada sobre as formas de 

comunicação atravessadas por dispositivos móveis, com ênfase no Whatsapp. Os/as jovens 

foram convidados/as a assistir um vídeo documentário
103

 produzido por uma professora de 

sociologia. Este disparador de discussão mostra o contexto escolarizado povoado pelo 

aplicativo de troca de mensagens – Whatsapp. Nesse sentido, os sujeitos do contemporâneo 

estão sendo produtores de uma nova ―mundividência‖ (Ó, ibidem, p. 112). Esse jeito novo de 

ver e estar no mundo se mostra presente nas relações estabelecidas pelo grupo pesquisado, 

aspecto que pode ser visualizado a partir da seguinte colocação. 

 
 

 

 

 

 

 

 

    O jovem P_20 é estudante universitário da Licenciatura em Educação Física e 

evidencia em sua fala uma preocupação com o modelo escolarizado construído na 

modernidade. Segundo o autor Ó (ibidem, p. 2): ―É, portanto, um modelo racionalista, 

herdade das luzes, do Iluminismo‖. É interessante ressaltar também que o participante 

percebeu que os/as alunos que participaram do documentário procuraram relativizar a 

utilização do aplicativo Whatsapp. Nesse sentido, essa produção parece contribuir para a 

desconstrução da lógica de que esses artefatos mais atrapalham do que ajudam no processo de 

aprendizagem dos/as estudantes.  O participante M_29 proporciona algumas condições de 

possibilidades para a compreensão da negociação presente no processo didático-pedagógico 

protagonizado pelos/as professores/as.  
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 Disparador de discussão 4, detalhado na seção 3.1 do capítulo 3. 

P_20: Interessante ver na maioria dos discursos d@s alun@s (do documentário), que eles buscavam elencar 

pontos positivos e negativos sobre o uso do app. Particularmente, penso que o uso de celulares, aplicativos, e 

demais adventos tecnológicos em nossa sociedade individualizada, já é uma realidade irrefutável. Com isso, 

a resistência da utilização dessas tecnologias no ambiente escolar só evidencia que nosso modelo de 

escola, ainda faz referência aos modelos fabris. Minha posição diante desse cenário é que, deve-se utilizar 

dessas ferramentas tecnológicas na escola e outros ambientes que compartilham dessa realidade. Afinal as 

relações na modernidade líquida, são fluídas. Hehehe 
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O jovem M_29 diz: ―Acaba q esse conhecimento é a bem dizer “marginalizado” pela 

escola q proíbe seu uso‖, com isso fica clara a posição contrária do jovem com relação à 

seleção feita por algumas instituições a partir do que consideram legítimo e relevante para ser 

explorado nos currículos escolares. Costa (2007, p. 113) ressalta: ―O que mais se faz, contudo, 

parece que tem sido desqualificar essas novas experiências, considerando tudo isso como uma 

cultura que não vale, que não tem importância, que apenas interfere e atrapalha as ―boas‖ 

aprendizagens‖. A colocação de M_29 ao dizer que recursos como WhatsApp na escola 

podem ser marginalizados parece encontrar forte respaldo nas palavras da estudiosa Costa. 

Nesse cenário torna-se importante perceber a centralidade da escola na relação entre educação 

e comunicação, por ser articuladora entre saber e poder, a educação ―[...] é atravessada, 

formatada, movimentada e interpelada, constantemente, pela comunicação. Pode-se dizer que 

a comunicação é imanente à ação de educar‖ (VEIGA-NETO, 2013, p. 34).  

 Nesse sentido, concordo que ―as escolas são responsáveis por fazer a ―alquimia” nesse 

momento” (Fala do participante M_29). A alquimia entre os conhecimentos presentes nas 

informações, nos artefatos culturais sejam estes legitimados no campo educacional ou não.  

 A autora Julia Varela (2011) procurou investigar o Estatuto do Saber Pedagógico, a 

fim de compreender de que forma alguns saberes tornaram-se os saberes verdadeiros e 

inquestionáveis e outros ficaram marcados pela imoralidade e pela censura. Nesse processo 

recorreu a fontes da igreja católica e da formação jesuítica a fim de ilustrar a construção social 

da ―pedagogização do conhecimento‖ (ibidem, p. 89).  

 
Desse modo, os saberes ligados ao mundo do trabalho, às lutas sociais, às culturas 

de determinados grupos ou classes sociais, começaram a ficar marcados pelo 

estigma do erro e da ignorância e viram-se desterrados do recinto sagrado da cultura 

alta, uma cultura que, com o passar do tempo, converteu-se na cultura dominante e 

reclamou para si o monopólio da verdade e da neutralidade (ibidem, p. 89). 

 

  A colocação da autora é fértil no sentido de possibilitar compreender que uma possível 

hierarquização do conhecimento pode não ser produtiva para a educação na 

contemporaneidade. É possível perceber que alguns jovens do grupo Fala Gurizada possuem 

M_29: Nas escolas acredito que a proibição do uso do smartphone é um retrocesso tendo em vista todo o 

investimento em tablets e cursos via programa ―um computador por aluno‖. São raros os professores q n 

usam whats, diferente dos tablets onde a maioria tinha pouco contato. Sendo assim, acho mais produtivo 

investir em formação para o uso escolar das mídias digitais. Não seu afastamento, e se for preciso tocar com 

conteúdos, repesar o modelo avaliativo q seja! Não se pode afastar a tecnologia da escola como se fossem 

antagonistas! É exatamente ao contrário, deveríamos aprender a usar esses recursos na escola e não 

nas ruas. Acaba q esse conhecimento é a bem dizer “marginalizado” pela escola q proíbe seu uso. 

Sempre digo q hj o acesso a informação é muito grande, mas a diferença entre informação e 

conhecimento tbm é grande, e as escolas são responsáveis por fazer a “alquimia” nesse momento. Bah 

me passei (risos) 
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pressupostos firmados em classificações hierárquicas, nas quais torna-se possível identificar 

que para estes o recurso Whatsapp não serve para o universo escolarizado. Conforme apontam 

as seguintes falas: 

 
 

 

 

 

 

 

 Acredito que as jovens que se manifestaram contrárias à utilização do aplicativo 

Whatsapp na escola não levaram em conta a possibilidade da criação de propostas 

pedagógicas articuladas ao artefato e sim centraram-se na liberação ou proibição do 

smartphone em sala de aula. Apesar do disparador de discussão ter mostrado uma professora 

criando e produzindo conhecimento a partir da articulação dos recursos tecnológicos 

possibilitados pelo aplicativo, as jovens ainda assim, preferem manter o acesso aos celulares 

distantes das salas de aula. Em sentido contrário a jovem A_18 contextualiza sua sala de aula 

para o grupo, a mesma está no terceiro ano do Ensino Médio. 

 

 

 

 Os/as professores/as de A_18 optam por liberar o artefato em sala de aula, a jovem 

menciona o quanto essa atitude possibilita um melhor aproveitamento das aulas em função 

das características funcionais do Whatsapp, as quais permitem a troca de mensagens e fotos; 

chamadas de voz; vídeochamadas e envio de áudios, envio de emojis, assim como a formação 

de grupos. Tudo isto sem custo adicional, apenas com rede Wi-fi ou a partir do valor do 

pacote de dados móveis adquirido pelo usuário. A comunicação acontece entre os/as sujeitos, 

independente da distância física entre estes. É preciso lembrar que todas essas facilidades são 

de um aparente baixo custo, pois os/as jovens apresentados no documentário destacam o fato 

de que em sua instituição, quase todos/as possuem smartphone, entretanto, nem todos/as 

J_20: Joseane: Eu utilizo frequentemente o whats todos os dias e acredito por ser uma nova ferramenta com a 

mais fácil comunicação, ela tem prós e contras na maneira que ela usada, por exemplo, na FURG muitos 

alunos durante a aula ficam direto no celular e não prestam atenção na aula, ou seja, creio é que preciso dar 

devido importância nas obrigações que em põe na sociedade, o uso do whats na maioria das vezes ressalta 

um vício infelizmente prejudica o indivíduo e na sua construção de conhecimento dentro da sala de 

aula, é divertido ter sim! É um fácil acesso a comunicação, porém deve existir um limite para isso. 

D_17: Bem, eu não uso muito o Whatsapp, prefiro usar mesmo o Facebook. Mas o Whatsapp se tornou algo 

realmente importante, porém não aprovo o uso dele nas salas de aula, pois o aluno não estará prestando 

atenção na aula mas sim no celular. 

 

A_18: Antes do wpp eu conversava por SMS, conversava bem menos, agora com wpp é bem mais fácil, eu 

uso na aula até pra tradução, pesquisas, etc, os professores permitem e acabo trocando algumas 

mensagens no wpp também, fazendo pesquisa com amigos (risos). Mas não me atrapalha em nada, pelo 

contrário, me ajuda e acho que se souber usar na aula e for permitido, não tem nada demais. 
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possuem pacotes de internet. Com relação aos emojis, existe todo um investimento simbólico 

que através destes possibilita uma comunicação mais fluída e significada.  

 

Figura 23 - Emojis do WhatsApp. Adaptado de: http://x7ech.blogspot.com.br/2015/06/news-

whatsapp-apresenta-mudancas-em-seu.html. Acesso em 14/02/2017. 

Estes são parte dos emojis disponibilizados pelo WhatsApp, estas construções gráficas 

digitais contribuem para a criação de significados nos lugares convencionados de 

comunicação em rede. Segundo Vera Paiva (2016, p. 382): 

Uma prova da influência dessas mudanças na interação humana tem sido as escolhas 

das palavras do ano. Em 2013, a palavra selfie foi a escolha dos Oxford 

Dictionaries, o que revela o impacto das tecnologias móveis e a forte presença da 

fotografia na interação social; em 2014, o Global Language Monitor elegeu, como 

palavra do ano, o emoji ♥ (coração/amor), apesar de não ser uma palavra e, em 

2015, o reconhecimento do intenso uso de emojis se reflete na seleção do emoji 

como palavra do ano dos Oxford Dictionaries [grifos da autora]. 

 

 A partir destes dados trazidos pela autora é possível problematizar que as juventudes 

da modernidade líquida encontram-se alfabetizadas pelo dicionário cultural dos emojis, pela 

estrutura comunicacional do WhatsApp e de outros recursos anteriores a ele. Os/as jovens do 

grupo Fala Gurizada se reportaram em suas memórias a outros espaços que frequentaram, 

suas identidades foram e estão sendo forjadas a todo instante na interface com cada um desses 

ciberespaços. A partir da colocação da participante V_34 se percebe uma diversidade grande 

de plataformas digitais e aplicativos. 

 

 

 

 

 

V_34: *Bem.. eu usava bastante o MSN e ORKUT eram ferramentas muito fundamentais para comunicação. 

E foi através do ORKUT q descobri minha vocação como escritora pois la tinha comunidades para 

escrever fanfics (narrativas ficcionais e divulgadas por fãs de séries, filmes, novelas, artistas em blog, 

plataformas, sites). Depois veio o Skype mas esse não cheguei a usar pois não gostei muito e depois 

facebook e twitter, esses dois tenho mas uso mais facebook para informações da faculdade. Whatsapp 

esse é o que mais uso. Creio q o whatsapp é uma ferramenta fundamental e facilita muito a 

comunicação ainda mais. Mais rápido, barato e prático. Serve para informações instâncias que muitas vezes 

se precisa informar e receber. Q se fosse fazer uma ligação, teria custo e whatsapp não teria custo e mais 

barato. É isso. 
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 Alguns aspectos podem ser pensados a partir dessas diferentes plataformas citadas 

pela jovem; a possibilidade de autoconhecimento e o exercício da criatividade na construção 

autoral de conteúdo digital, como o exemplo das fanfics. A participante também destaca o fato 

de que alguns desses artefatos culturais tornaram-se fundamentais na facilitação da 

comunicação entre os sujeitos.  

 O aplicativo WhatsApp modificou a lógica das comunicações no mundo 

contemporâneo, tanto os/as jovens participantes do grupo Fala Gurizada, como os/as jovens 

que aparecem no disparador de discussão, concordam com o fato de que parece não haver 

possibilidade de retorno a outros modos de interação. Aliás, eles/as sinalizam a possibilidade 

de surgirem outras formas ainda mais aprimoradas para a eficácia da comunicação via 

aplicativos. Sobre o que Sibilia (2012, p. 207) reitera: 

O futuro ainda nos reserva muitas surpresas, inclusive em suas vertentes mais 

imediatas, e nesse turbilhão todas as previsões são arredias. Se há algo que não deixa 

dúvida, porém, é que as novas gerações falam uma língua bem diferente daquela que 

servia para comunicar os que se educaram tendo a escola como seu principal meio 

de socialização e a ―cultura letrada‖ como seu horizonte universal, com o firme 

respaldo institucional do projeto moderno abrigado por cada Estado nacional. E 

desses jovens do século XXI depende, em boa medida, o desenvolvimento dos 

próximos atos deste drama. 

 Deste modo, a escola precisa encontrar maneiras de se apropriar e usar toda essa 

fecundidade presente nos artefatos culturais das mídias digitais a favor da construção de 

aprendizagens que permitam que os/as jovem se movimentem na liquidez contemporânea com 

criticidade e discernimento no uso das possibilidades que estas mídias digitais lhes 

disponibilizam.  

 O jovem P_26 em sua fala expressa o quanto o aplicativo WhatsApp protagonizou um 

espaço importante na sua vida acadêmica, permitindo a comunicação rápida e prática com 

seus/suas colegas de turma e professores/as na continuidade das tarefas propostas em sala de 

aula. Por meio da contribuição de P_26 seria possível pensar a produção da vida 

contemporânea do jovem permeada pela troca de informações socializadas em aplicativos de 

trocas de mensagens, nesta análise, o WhatsApp.  

 
 

 

 

 

 

 

 

P_26: Ele é um aplicativo de celular/smartphone e hoje praticamente todos esses aparelhos são compatíveis, 

comportam o whats. Isso é perfeito! Pois boa parte das pessoas possuem smartphones e, sendo assim, 

acabam tendo acesso ao whatsapp. O aplicativo, pra mim, é/foi utilizado para combinar encontros com a 

minha orientadora de mestrado; para manter contato com meus amigos que moram na minha cidade, tendo a 

vista que, muitas vezes, não temos tempo para nos encontrarmos pessoalmente. Enfim, o whats, hoje, pra 

mim é uma ferramenta essencial em muitos sentidos, pois com ele mantenho contatos pessoais, 

acadêmicos... Contato esse sempre rápido, dinâmico e imediato o que, certamente, facilita muito a vida. 

M_29: O lado ruim de qualquer mídia interativa digital é o excesso de uso, o “vício”, mas isso n é 

exclusividade do whats.  
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 O participante M_29 não nega a centralidade do aplicativo ocupada no espaço líquido-

moderno, porém relativiza o modo como o sujeito contemporâneo parece se ―viciar‖ nas 

tecnologias digitais, acrescento a isto a discussão sobre a ―nomofobia‖, um termo que ganhou 

destaque a partir da chegada dos smartphones no mercado. Segundo dados do jornal Zero 

Hora
104

 publicados em setembro de 2014, o termo foi cunhado em meados de 2012 e a 

reportagem chama atenção por ser uma característica cada vez mais presente no discurso 

dos/as jovens, ―o vício‖ no celular. 

O fenômeno da nomofobia foi apontado em pesquisa realizada em 2012 na França. 

O estudo mostrou que 34% dos jovens de 15 a 19 anos por lá achavam "impossível" 

ficar mais de um dia sem celular. Quando os números se referem ao Brasil, a 

situação não parece ser muito diferente. Atualmente, há mais de 276 milhões de 

aparelhos celulares com linhas ativas no país, o que ultrapassa em mais de 70 

milhões o número de brasileiros (Jornal Zero Hora/Reportagem de Jaqueline Sordi).  

 

 Dentre as falas dos/as jovens protagonistas do documentário utilizado como disparador 

de discussão destaquei a seguinte: ―O WhatsApp já está fazendo parte da oralidade‖. Ou seja, 

está inserido nos processos que compõe o universo da comunicação, universo que permeia e é 

permeado pelas inúmeras facetas da vida em interlocução com o digital, que educam as 

juventudes que vivenciam e significam as realidades alquímicas do tempo presente. Tempo no 

qual nada simplesmente é o que parece ser ou encerra verdades e conceitos dogmatizados.  

 
Os objetos não existem, para nós, sem que antes tenham passado pela significação. 

A significação é um processo social de conhecimento. Quando indivíduos, grupos, 

tradições, descrevem ou explicam algo em uma narrativa ou discurso, temos a 

linguagem produzindo uma ―realidade‖, instituindo algo como existente de tal ou 

qual forma (COSTA, 2007, p. 102) 

 O aplicativo WhatsApp pode representar uma, dentre outras possibilidades de 

transformação/alquimia nas práticas pedagógicas vivenciadas nas escolas, trazendo para o 

contexto escolar artefatos culturais que estão presentes no cotidiano das juventudes. Nesse 

sentido, busco problematizar a letra da música utilizada como trilha sonora do documentário 

apresentado como disparador de discussão no grupo Fala Gurizada. Para isso busco respaldo 

em Costa, Silveira e Sommer (2003, p. 38) os/as quais acrescentam que: 

Um noticiário de televisão, as imagens, gráficos etc. de um livro didático ou as 

músicas de um grupo de rock, por exemplo, não são apenas manifestações culturais. 

Eles são artefatos produtivos, são práticas de representação, inventam sentidos que 

circulam e operam nas arenas culturais onde o significado é negociado e as 

hierarquias são estabelecidas. 

 Dessa forma, apresento a letra, a mesma é uma composição do estilo funk e foi 

composta pelo MC Robinho JD.  
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 http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2014/09/conheca-a-nomofobia-o-medo-de-ficar-longe-do-

celular-4595150.html. Acesso em: 16/02/2017. 



151 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir dessa letra da música percebo diversos pontos a serem problematizados para a 

compreensão das juventudes contemporâneas atravessadas pelos artefatos culturais das mídias 

digitais.  

O compositor, ao utilizar o termo ―novinha‖, me faz analisar a carga de sentido do 

termo, ao referir-se aos corpos de meninas jovens enquanto alvos de desejo. Existe na 

contemporaneidade, de acordo com Felipe (2006), um processo de pedofilização, este termo 

cunhado pela pesquisadora auxilia para que seja possível pensar nessa ―prática social 

contemporânea‖ (ibidem, p. 212) naturalizada em torno dos corpos infantis como objetos de 

desejo e consumo. Nesse sentido, algumas letras têm possibilitado investigar esta questão, são 

músicas que ―talvez possam acender um interessante debate sobre os limites do que pode ou 

não ser considerado hoje como erotismo, pornografia e obscenidade‖ (ibidem, p. 218). A 

música em questão de MC Robinho, ao trazer a expressão ―novinha‖, está se referindo a um 

corpo de tenra idade, o que remete a uma sociedade que idealiza este corpo enquanto um 

corpo púbere sensual. No ano de 2016 a Revista Galileu
105

 publicou uma matéria em que 

colocou na capa a seguinte frase: ―Essa novinha, é uma criança‖ e faz referência a produções 

que incitam a idealização deste corpo. Trago estes aspectos a fim de problematizar o modo 

como essa música consumida amplamente pelas juventudes têm produzido sentidos sobre o 

corpo feminino, o qual é alvo de constante assedio em diferentes projetos de sociedade 

alimentados pelo patriarcado. Como é possível identificar a partir do próprio mote que 
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Disponível em: http://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2016/05/novinha-e-apenas-uma-crianca.html. 

Acesso em: 17/02/2017. 

É a nova onda do momento 

Ficou fácil de verdade 

Ei, novinha me passa seu WhatsApp 

Ei, novinha me passa seu WhatsApp 

 

A morena ta usando 

A loirinha ta também 

Eu tenho que confessar que até minha vó já tem 

 

Que papo de ligação 

Agora é só via mensagem 

Ei, novinha me passa seu WhatsApp 

Ei, novinha me passa seu WhatsApp 
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impulsionou a criação da letra, em uma entrevista
106

 para o site Manual do Usuário o 

compositor disse:  

 

 

 

 

 A partir dessa fala do cantor fica expresso que o aplicativo WhatsApp possibilitou a 

facilitação do acesso ao corpo feminino e que isto é de algum modo espetacularizado e 

comemorado na letra, pois se a morena está usando e a loirinha também, torna-se convidativo 

para outros sujeitos utilizarem também? Em uma cultura patriarcal, talvez sim.  

Outro aspecto pertinente se refere a universalização conquistada pelo aplicativo, o qual 

ocupa centralidade na vida de pessoas de diferentes faixas geracionais, expresso na frase da 

música em que menciona que até mesmo a avó utiliza o aplicativo. A centralidade também foi 

reforçada pelos/as participantes do grupo Fala Gurizada que atribuem o adjetivo ―essencial‖ 

diversas vezes ao se referirem ao aplicativo WhatsApp.  Segundo o estudioso Hall (2015, p. 

42): 

Os fluxos culturais, entre as nações, e o consumismo global criam possibilidades de 

―identidades partilhadas‖ – como ―consumidores‖ para os mesmos bens, ―clientes‖ 

para os mesmos serviços, ―públicos‖ para as mesmas mensagens e imagens – entre 

pessoas que estão bastante distantes umas das outras no espaço e no tempo.  

 

Conforme é possível perceber a partir das palavras do autor o prestígio ocupado pelo 

aplicativo WhatsApp parece não ser uma prerrogativa exclusiva da juventude, o sujeito 

contemporâneo compartilha significados e modos de vida que não são estáveis e nem 

exclusividade de uma geração.  

A educação acontece na escola, mas também em outras instâncias, nem sempre com 

fronteiras demarcadas por espaços físicos; no que faço referência aos lugares convencionados 

de comunicação em rede, nesta seção, em particular o aplicativo WhatsApp.  

Os/as jovens estão se produzindo nesse trânsito entre lugares, todos convencionados, 

de acordo com seus objetivos. No caso dos lugares convencionados de comunicação em rede, 

na virtualidade dos dispositivos móveis, os/as jovens e demais sujeitos costumam se agrupar 

por interesses e assim constroem comunidades – ou grupos e, se comunicam entre si.  

Bauman (2010, p. 214-2015) aborda amplamente essa questão e faz menção a uma 

expressão usada entre os membros das comunidades: ―[...] minhas comunidades tem de ter 

interesses semelhantes, caso contrário seria uma conversa de pato com papagaio‖, ou seja, um 
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 Disponível em: https://www.manualdousuario.net/musica-brasileira-whatsapp-facebook/. Acesso em: 

17/02/2017. 

MC Robinho: ―A música surgiu quando eu estava entre amigos e um deles pediu o WhatsApp de uma 

menina. Outro disse: ‗Agora conseguiram inventar uma forma fácil de pedir os números das meninas‘, e 

então eu fiquei ouvindo essa conversa e depois de três dias acabei fazendo a musica. 
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não consegue compreender o outro. O aspecto que desejo evidenciar é sobre que espécie de 

comunicação e interação está acontecendo entre as juventudes e as instâncias educativas. 

Estarão estabelecendo uma conversa ―de pato com papagaio‖?  

Cabe a sociedade, talvez nesse momento saturado de instantaneidade, informações e 

transformações evitar caminhos de ―mão única‖ e considerar que os artefatos culturais das 

mídias digitais, assim como outros artefatos de caráter pedagógico reconhecidos, educam e 

exigem que ―o pato‖ e ―o papagaio‖ possam se comunicar, interagir. Que sá, esta possa ser a 

contribuição alquímica do Whatsapp para a escola e para o jovem do século XXI. 

 

5.5 Scripts sociais e de gênero delineados em campanhas promocionais de refrigerantes 

 

 Guizzo e Felipe (2017, no prelo) sugerem que se pense em scripts de gênero e 

sexualidade, roteiros que são construídos por meio das expectativas tramadas em sociedade 

para a vida dos sujeitos. As autoras esclarecem que fizeram uma aproximação com o 

significado de script protagonizado no espaço do teatro, do cinema e da TV, no qual atores e 

atrizes desempenham um texto com orientações de como devem agir na interpretação e 

vivência de seus personagens.  

Poderíamos então entender os scripts de gênero e os scripts de sexualidade como 

roteiros, definições, normas, apontamentos, às vezes negociáveis, em outras 

circunstâncias nem tanto, que prescreveriam as condutas dos sujeitos. Quando os 

scripts são ignorados, rompidos ou modificados, seus autores/as podem ser 

penalizados/as, já que, a sociedade que se pretende hegemônica e que insiste em 

traçar determinados padrões de comportamento, trabalha no sentido de impor 

sanções e promover discriminações a todos os sujeitos ou grupos que ousam romper, 

modificar ou mesmo escrever seus próprios scripts (ibidem, p. 2). [grifos meus] 

 Nesse sentido, busquei compreender quais scripts estavam sendo construídos para a 

vivência das juventudes nas campanhas promocionais de duas marcas de refrigerantes: Fanta 

e Guanará Antarctica. Procurei problematizar, instigada pela colocação das autoras o modo 

como se movimentavam normas, definições e compreensões sobre os sujeitos jovens 

contemporâneos a partir do aparato lançado por cada uma das campanhas
107

 na divulgação da 

promoção. Quais scripts estão delineados? Que representações de jovens são forjadas? 

A partir do aparato da campanha Fanta, o qual faz menção ao universo do ciberespaço, 

inicio a análise através da apresentação e problematização das chamadas promocionais, 

veiculadas por meio dos rótulos, vídeos e das postagens nas redes sociais.  
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 As campanhas se encontram descritas e apresentadas no capítulo 3. 
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Figura 24. Lata da Fanta de 350ml. Adaptado de: http://produto.mercadolivre.com.br. Acesso 

em: 10/11/2016.   

 

 

Figura 25. Rótulo e Lata. Fonte da pesquisadora.  
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Figura 26. Postagem 1 no Facebook da Fanta. Adaptado de: 

https://www.facebook.com/fantabrazil. Acesso em: 10/11/2016.  

 

 
Figura 27. Postagem 2 no Facebook da Fanta. Adaptado de: 

https://www.facebook.com/fantabrazil. Acesso em: 10/11/2016. 
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Figura 28. Postagem 3 no Facebook da Fanta. Adaptado de: 

https://www.facebook.com/fantabrazil/?fref=ts. Acesso em: 10/11/2016.  

 

 
Figura 29. Divulgação da Fanta no Youtube. Adaptado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=sjg0rGQ74YA. Acesso em 10/11/2016.  

  

 Percebi que este aparato era composto, dentre outros, por um elemento recorrente, 

uma gama imagética imensurável. Imagens se alternavam frente aos meus olhos - palavras, 

frases, slogans, símbolos, ícones, números, memes, fotografias, cores, etc. Nesse contexto 

adentrei em outro espaço, sem forma definida, um território atravessado pelas prerrogativas 

de um tempo líquido-moderno (BAUMAN, 2001). Por estar operando com questões 

relacionadas a interlocução entre as juventudes contemporâneas, os artefatos culturais e o 
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consumo, percebo que a campanha promocional da Fanta utiliza, através de várias estratégias, 

a linguagem como forma de convocar os/as jovens. Percebo que a linguagem ocupa 

centralidade nesta cena, uma linguagem redefinida na concepção da virada linguística. Sobre 

o que Silva (2011, p. 250-251) acrescenta que:  

Nesse movimento, a consciência e o sujeito não apenas saem do centro da cena 

social: são eles próprios descentrados. Além de não serem determinantes, autônomos 

e soberanos, consciência e sujeito tão pouco são fixos e estáveis, carecendo de um 

centro permanente e bem estabelecido. A própria natureza da linguagem é também 

redefinida. Não mais vista como veículo neutro e transparente de representação da 

―realidade‖, mas como parte integrante central da sua própria definição e 

constituição, a linguagem também deixa de ser vista como fixa, estável e centrada na 

presença de um ―significado‖ que lhe seria externo e ao qual lhe corresponderia de 

forma unívoca e inequívoca. Em vez disso a linguagem é encarada como um 

movimento em constante fluxo, sempre indefinida, não conseguindo nunca capturar 

de forma definitiva qualquer significado que a precederia e ao qual estaria 

inequivocamente amarrada.  

 

 O autor faz referência ao movimento, ao fluxo que caracteriza a linguagem na 

atualidade, e porque não dizer que a linguagem do século XXI é produzida em meio a fluidez 

deste tempo?  

 É desta fluidez, deste fluxo de movimento que a marca Fanta lançou mão ao projetar a 

campanha Fanta – Leva na boa, ―indefinindo‖ os significados atribuídos a padrões de 

comportamento presentes na modernidade sólida, para além de ―significados unívocos e 

inequívocos‖, agindo voltada para essa ―fatia privilegiada do mercado consumidor‖ (KEHL, 

2007, p. 93), a juventude. Propondo um script diferente diante de situações consideradas 

tensas, estressantes, - possíveis zonas de turbulência em um tempo marcado pela 

―estabilidade, fixidez e linearidade com que aprendemos a interpretar o mundo‖ (LOPONTE, 

2007, p. 3). Lembrando que o mercado consumidor citado pela autora alcança proporções 

inimagináveis, pois todos/as querem ser jovens, sendo assim: ―O efeito paradoxal do campo 

de identificações imaginárias aberto pela cultura jovem é que ele convoca pessoas de todas as 

idades‖ (KEHL, 2007, p. 93).  

A Fanta coloca uma cena em análise na figura 24, um casal que terminou um 

relacionamento e uma das partes adicionou novos/as amigos/as na rede social. Analisar 

artefatos como estes são ações ―produtivas para se pensar a cultura e as formas como as 

pedagogias culturais nos ensinam a administrar nossos sentimentos, a mantermos nossos 

relacionamentos, enfim, a refletirmos sobre como podem existir diversas maneiras de se 

pensar e colocar em movimento o amor‖ (BELLO, 2014, p. 66-67). 

A proposição do marketing faz com que seu público reflita sobre como lidaria com o 

relacionamento na cena apresentada. Tenho em vista que a sociedade parece ter um roteiro 
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bem estabelecido para esta situação e que se vive em um tempo no qual existem 

representações de amor que são reforçadas pela mídia fílmica, entre outros artefatos, as quais 

não se interessam muitas vezes em questionar como é vivido este amor, centram-se apenas no 

fato de reforçarem o dever do casal permanecer juntos. Nesse contexto, no momento em que 

uma das partes começa a criar novos laços na rede social, compreendendo a finitude do 

relacionamento, o script ―felizes para sempre‖ parece ter se rompido.  ―Dessa forma, alguns 

argumentos já têm sido construídos em nossos dias a respeito da possibilidade de se optar em 

viver só e viver feliz [...] (FELIPE e FERREIRA, 2011, p. 49)‖.  

 Uma contrapropaganda para este rótulo analisado da Fanta foi construída no 

ciberespaço, a mesma funciona como um argumento, uma reivindicação por liberdade fora de 

relações ―amorosas‖ abusivas, pautadas no ciúme e na possessividade. 

 

 

Figura 30 – Contrapropaganda. Adaptado de: https://www.facebook.com/. Acesso em: 

19/02/2017.  

 

A representação do amor romântico, ou ainda, a idealização deste (FELIPE, 2007) é 

composta por uma gama de características e expectativas das quais uma delas é o que pode ser 

abordado a partir do rótulo promocional em questão. A qual se relaciona a expectativa da 

tristeza pelo rompimento, de um tensionamento entre o que vive e o que desejava viver com o 
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outro e no sentimento de enlutamento pela aparente perda do sujeito que considerava sua 

posse e no qual depositava sua felicidade. A contemporaneidade parece não contemplar mais 

este comportamento – embora este ainda seja um roteiro esperado – tanto que a Fanta 

pergunta o que fazer diante da percepção de que o/a outro/a não está enlutado e, sim, aberto/a 

a outras possibilidades de relacionamento. Ao que não cabe mais a outra parte atitudes de 

controle ou perseguição.  

Na intenção de avançar nesta análise é importante compreender que ser jovem na era 

das mídias eletrônicas é fazer parte de uma geração digital (TAPSCOTT, 2010) a qual possui 

sua identidade cultural no contemporâneo. Uma cultura fluída, líquida, multiforme, com 

rastros diferentes em cada momento do presente, que tem no hoje um ou mais diferenciais do 

ontem e parece ser imprevisível no como será amanhã.  

A campanha publicitária da Fanta, ao endereçar-se a esta geração digital, apropria-se 

de seus modos de ser e utiliza-se da linguagem jovem e também do internetês ao pedir que 

seja narrado o seu #epicfail – o seu maior constrangimento. O sucesso da campanha 

relacionou-se dentre outros fatores por compreender um possível valor que as juventudes 

atribuem a própria visibilidade e ao tempo que demandam na administração de perfis em 

redes sociais.  

A Geração Internet assiste menos televisão do que seus pais, e o faz de uma maneira 

diferente. É mais provável que um jovem da Geração Internet ligue o computador e 

interaja simultaneamente com várias janelas diferentes, fale ao telefone, ouça 

música, faça o dever de casa, leia uma revista e assista à televisão. A tevê se tornou 

um a espécie de música de fundo para ele. (ibidem, p. 32) 

 

 Nesse cenário, no qual a internet ganha centralidade na vida principalmente dessa 

geração, destacada pelo autor, o marketing da Fanta estabelece uma relação de proximidade e 

confiança com o público, ciente de que estes sujeitos estão consumindo conteúdos digitais e 

também produzindo-os.  

A figura 25 evidencia que não apenas a visibilidade da imagem preocupa o/a jovem, 

mas também a visibilidade daquilo que ele/a comunica nos lugares convencionados de 

comunicação em rede, por meio de seus comentários e reações aos perfis e postagens alheias 

ou mesmo as suas. A ação ―dar um like‖ sem querer ou ―ser sacaneado‖ pelo corretor 

representam situações que trazem consigo o risco de constrangimento por ter comunicado 

algo diferente do que consistia a intenção original. Situação que pode identificá-lo/a de modo 

indesejado. Inúmeras questões podem ocorrer nesse sentido e não haveria como enumerá-las 

nesse espaço, além do que o objeto deste estudo busca dialogar no modo como estas variantes 

da comunicação podem refletir o próprio processo de constituição destes/as jovens. A figura 
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25 sugere a importância que os/as jovens atribuem as próprias narrativas, férteis em modos de 

exercer a linguagem contemporânea, não menos fluida e multiforme do que a própria 

modernidade líquida, com seus símbolos e significados.  

Andressa Tornquis (2011), ao abordar sobre os processos de atribuição de sentido 

formados através de conjuntos discursivos, problematiza o quanto estes formarão por algum 

tempo parte do que se entende na perspectiva dos Estudos Culturais como ―representação 

cultural‖.  

Entendo, então, que os objetos não possuem um significado em si. É na cultura que 

adquirem sentidos - no entanto, este processo não é tranqüilo, há uma intensa 

luta/disputa nessa atribuição de significados. E a representação é, justamente, o 

modo de construção deste sentido. Ou seja, uma construção operada a partir de uma 

rede de significações instituída e posta em circulação através da linguagem. Os 

sujeitos, por sua vez, partilham linguagens e, através delas, representam objetos, 

práticas, conceitos, etc., permitindo a construção de entendimentos partilhados sobre 

as coisas do mundo (ibidem, p. 227). 

 

Dessa forma, compreendo que estes significados que giram em torno do que está 

disposto na figura analisada fazem parte do ―amplo domínio simbólico‖ (ibidem, p. 225) 

forjado e compartilhado pela cultura jovem, os quais dizem respeito a preocupação em 

executar de forma correta ações nas redes sociais, fugindo de uma possível vergonha que 

poderia ser causada ao curtir imagens sobre as quais não gostariam de ter reagido. A questão 

evidencia o quanto os/as jovens contemporâneos/as desejam se fazer compreender nas 

instâncias digitais. Nesse sentido, ações como escrever errado por não saber lidar com o 

corretor ortográfico demonstram o quanto o sujeito pode não estar compartilhando do amplo 

domínio simbólico construído em torno de determinado objeto. 

As figuras 26 e 27 também atravessadas pelos aspectos detalhados até o momento, 

permitem problematizar algumas questões que aprofundam este diálogo, sendo estas: o modo 

como a imagem de si pode comunicar algo indesejado ao outro; a importância da adequação 

entre a aparência e os padrões forjados pela sociedade; o eu narcísico e a obsessão pela foto 

perfeita; além da necessidade de publicização de si (LIPOVETSKY, 2007). A necessidade de 

aceitação do outro, aliada as questões enumeradas como possíveis veios discursivos sobre as 

figuras 26 e 27 fazem pensar a respeito do modo como as juventudes estão sendo educadas, 

que scripts estão se movimentando nos lugares convencionados de comunicação em rede para 

que ―Todo mundo tenha um filtro para tirar‖ (figura 26) e, simultaneamente, refletir que 

existem movimentos contrários à padronização dos estereótipos de beleza, pois a campanha 

pergunta: ―Cortou de mais a sobrancelha? Quem disse? Assume e cria moda‖ (figura 27). 

 Na contemporaneidade, como talvez em nenhum outro tempo, existe a possibilidade 

de compartilhar de muitos estilos, o que gera a necessidade de consumo e atualização 
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constantes na busca de acessórios sempre renovados e que representem parte de um status que 

age na composição das identidades juvenis. Naomi Kleim (2002, p. 67) acrescenta um aspecto 

sobre um destes status relacionados ao selo jovem de qualidade, a cultura aliada ao universo 

jovem. Essa união foi propagada intensamente pela moda de rua, a exemplo da multinacional 

Nike, e tornaram suas mercadorias ―infinitamente comercializáveis‖.  

A Fanta, nas figuras analisadas, se alia constantemente ao universo jovem e parece ter 

o intuito de que suas postagens possam ser infinitamente compartilháveis, tendo em vista que 

muitos/as jovens podem vir a identificar-se por estarem passando por situações semelhantes 

as das cenas apresentadas. Todas as cenas valem-se de representações de personagens jovens, 

parecem construir um roteiro de como se viver a juventude, como lidar com o corpo e com as 

expectativas de cada jovem. 

A figura 28 traz um termo significado na história do presente: photobombing
108

, o qual 

dialoga com aspectos das juventudes por se utilizar de uma prática de humor bastante 

difundida em imagens e vídeos, a qual ganhou maior visibilidade a partir das redes sociais. A 

prática de estragar uma fotografia por aparecer de surpresa, de uma maneira diferente da usual 

ou pela fotografia ter capturado alguém que passava pelo local é comum de ser vista no 

ciberespaço, estas imagens costumam ser compartilhadas e satirizadas. Na figura analisada o 

―alvo‖, aquele que não saiu bem na imagem, parece estar sendo coagido pelo grupo de 

amigos/as. Nesse sentido, acredito que essa proposta publicitária propõe que os/as jovens 

reajam de outra maneira ao serem adjetivados/as de photobomb, propõe que o/a jovem possa 

rir de si mesmo, de maneira descontraída. Assim como na proposta da figura 29, na qual o 

roteiro social estabelecido para um jovem que se vê em fotos divulgadas por familiares seria 

sentir-se envergonhado, mas novamente a Fanta reconfigura esses códigos sociais de conduta 

e atualiza em um grande imperativo para as juventudes: levem tudo na boa!  

Uma das razões pelas quais os/as jovens aderiram a campanha promocional analisada 

enquanto artefato cultural foram pelas estratégias de humor e fruição, na garantia de 

entretenimento pela possibilidade de rir das situações que outrora poderiam envergonhá-los/as 

por naqueles momentos não desempenharem os scripts previstos. 

Quando, na figura 29, a foto infantil é postada por familiares em redes sociais ocorre o 

mesmo processo. O protagonista da foto não se identifica mais com aquela imagem e receia o 

                                                           
108

 O termo se refere ao ato de aparecer em fotografias ou vídeos sem ser convidado/a. O estadunidense Rollen 

Stewart é considerado um dos primeiros a fazer parte do fenômeno nas décadas de 70 e 80 por invadir 

transmissões ao vivo de canais de esportes com uma peruca colorida. Informações disponíveis em: 

http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/12/entenda-o-que-e-photobombing-e-confira-exemplos-de-

fotos-arruinadas.html. Acesso em 21/02/2017. 
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juízo alheio, o modo como os/as outros/as poderão interpretar sua própria história a partir 

daquela imagem. Bortolazzo (2014, p. 5) colabora para a compreensão desse contexto ao 

mencionar que: 

Inevitavelmente, através de algumas representações midiáticas é possível vislumbrar 

um lugar onde a geração digital também é produzida. Os processos de representação 

na mídia não apenas tornam conexões, relações e identidades visíveis, eles os 

constituem, ou seja, formam tais conexões, relações e identidades. 

 

 Ao realizar estes exercícios de pensamento e escrita entendo que os/as jovens possuem 

a capacidade de se auto interpretar (LARROSA, 2011) no interlúdio com essas conexões, 

relações e identidades, no que estabelece seu ―estatuto de realidade‖ (COSTA, 2001, p. 42). 

É interessante refletir sobre o fato de que as figuras apresentadas nas chamadas da 

campanha Fanta – Lena na boa auxiliam na produção de um novo efeito de sentido sobre o 

que pode ou não ser compartilhado, entre o público e o privado, expondo experiências 

particulares do sujeito, que o produzem na medida em que este as vivencia. Ao que menciono 

o olhar de Larrosa (2011, p. 43): 

 

A experiência de si, historicamente constituída, é aquilo, a respeito do qual o sujeito 

oferece seu próprio ser quando se observa, se decifra, se interpreta, se descreve, se 

julga, se narra, se domina, quando faz determinadas coisas consigo mesmo, etc. E 

esse ser próprio sempre se produz com relação a certas problematizações e no 

interior de certas práticas.  

 

A campanha Fanta – Leva na boa publiciza as situações, as práticas, o universo que 

permeia a geração digital e as juventudes da contemporaneidade. A tentativa da Fanta parece 

centralizar-se em fixar sua identidade como marca dos/as jovens que utilizam as mídias 

digitais, e dessa forma, ser mais consumida por este público. As situações dispostas na 

campanha não são inaugurais, elas acontecem cotidianamente na vida dos/as jovens e também 

de sujeitos não jovens. A captação de público, que pode vir a identificar-se com a campanha é 

ampla. Nesse sentido, a Fanta constrói uma identidade jovem, descolada, alto astral e 

divertida em torno do refrigerante que comercializa. 

Quando cada participante aceitou os termos de adesão da campanha, acionou 

imediatamente as estruturas que se relacionam as Tecnologias do Eu (ibidem, 2011), pois para 

contar ao mundo seu pior fail (sua pior falha), ele/a precisa refletir sobre a visão de si mesmo, 

buscar procedimentos discursivos para narrar-se, utilizar mecanismos de memória, estabelecer 

valoração sobre seus atos, desempenhos, imagens ou comunicação da experiência escolhida, 

e, ainda, subjetivar na construção e transformação da própria consciência de si.  

Trazer ao contexto discursivo dessa pesquisa as ações da campanha publicitária da 

Fanta e também do Guaraná Antarctica apresentada na sequencia dessa escrita, é pensar sobre 
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as pedagogias do presente (CAMOZZATO, 2014, p. 573) as quais estão processos de 

―organização, atualização, e reconfiguração constantes‖. Estas pedagogias em exercício, de 

acordo com a autora parecem contribuir no processo de construção dos sujeitos jovens e que 

se fazem presentes também na campanha ―Deu Match? – Se joga no Escuro‖ sobre a qual 

passo a problematizar.  

 

Figura 31. Descubra com quem deu match. Adaptado de: 

http://www.guaranaantarctica.com.br/deumatch/. Acesso em: 22/02/2017. 

 

A campanha organizada pelo Guaraná Antarctica endereçou-se aos/as jovens a partir 

dos 16 anos por meio de um convite que sugeria a estes/as a possibilidade de uma aventura 

com destino e parceiro/a desconhecido/a. Essa convocação utilizada pela marca parece não 

possuir caráter plenamente inédito nos lugares convencionados de comunicação em rede, pois 

faz alusão a expressões utilizadas por um aplicativo existente de uso popularizado através dos 

dispositivos móveis. Este aplicativo consiste no Tinder
109

. 

 

                                                           
109

 Aplicativo para marcar encontros. Possui mais de 10 bilhões de usuários/as no mundo. Classificado para 

pessoas a partir de 14 anos, contém linguagem imprópria e conteúdo sexual. Informações disponíveis em: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tinder&referrer=utm_source%3Dwebsite%26utm_medium%

3Dcta%26utm_campaign%3Dwebsite_home. Acesso em: 22/02/2017.  
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Figura 32. Publicidade do Tinder. Adaptado de: https://www.gotinder.com/. Acesso 

em: 22/02/2017  

 

O aplicativo Tinder utiliza a expressão Match para que se inicie contato com o/a 

desconhecido/a na mesma área de abrangência. Esse/a desconhecido/a é escolhido/a através 

de um catálogo de fotos e recebe uma notificação, a qual se aceita, permite o início da troca 

de mensagens. ―Desse modo, os clientes podem ajustar o(a) parceiro(a) escolhido(a) a partir 

de pedaços ou partes que parecem determinar a qualidade do ―conjunto‖ e os prazeres sexuais 

desejados‖ (BAUMAN, 2011, p. 34). Esse modo de escolha remete a facilidade possibilitada 

pelo aplicativo, a qual se insere nos pressupostos da liquidez, em iniciar ou descartar 

conexões com pessoas. Sejam estas conexões efêmeras ou duradouras, o modo como se 

estabelecem só poderia ocorrer na fluidez contemporânea, pois o/a outro/a é disponibilizado/a 

a semelhança de uma música em uma playlist.  

No caso da campanha do Guaraná Antarctica Black a combinação entre os/as 

parceiros/as foi realizada por programação de computador que formou os/as pares 

aleatoriamente. A referência primária ao Tinder parece produtiva para que os sujeitos 

participantes da campanha do Guaraná se encorajem a sair com um/uma desconhecido/a. Fato 

este o qual é reforçado em diversos artefatos correlatos a campanha publicitária do Guaraná. 
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Este entendimento é compreendido e considerado pelos/as agentes de marketing da 

campanha publicitária do Guaraná Antarctica, os/as quais se movimentam com maior 

velocidade na liquidez, aproximando-se das redes sociais e liderando visibilidade
110

. A partir 

de suas propostas interventivas no universo jovem a campanha Se Joga no Escuro por permitir 

que ―outro‖ faça a escolha de um par para uma aventura, sendo este ―outro‖ um algoritmo 

programado, pode estar possibilitando condições para que seja possível a percepção sobre 

quais bases se assentam Tinder e Guaraná, enquanto artefatos produtores da juventude.  

 

O mundo não seria constituído, então, de unidades (―sujeitos‖), de onde partiriam as 

ações sobre outras unidades, mas, inversamente, de correntes e circuitos que 

encontram aquelas unidades em sua passagem. Primários são os fluxos e as 

intensidades, relativamente aos quais os indivíduos e os sujeitos são 

secundários, subsidiários. Integre-se, pois, à corrente. Plugue-se. Ligue-se. A uma 

tomada. Ou a uma máquina. Ou a outro humano. Ou a um ciborgue. Torne-se um: 

devir-ciborgue. Eletrifiquese. (SILVA, 2009, p. 15) [grifos meus]. 

 

  

A partir das palavras do autor inicio as aproximações perceptivas dessas bases 

publicitárias, as quais trabalham com o pressuposto de que são as conexões e os fluxos que 

alimentam o imaginário dos/as jovens. O fluxo que movimenta o Tinder é a possibilidade de 

conhecer pessoas, assim como no Guaraná, é a possibilidade de estabelecer conexões, viajar, 

viver aventuras com outras pessoas conhecidas e desconhecidas. Todavia, mais importante do 

que as pessoas e o que acontece com elas, é o próprio mover-se, como diz o autor.  

A partir do complexo conceitual estabelecido sobre a primazia do fluxo aos sujeitos é 

possível analisar que a campanha Guaraná Antactica Black trabalha nessa lógica, pois veicula 

diversas peças em que faz referência ao imperativo do fluxo, do match, em combinar e 

colocar pessoas em contato. O que acontece com elas após o contato, é apenas arquivo do 

Guaraná disponível em site, mas a possibilidade de conexão/aproximação dos sujeitos é o que 

movimenta, reativa as chamadas que compõe a divulgação da campanha nos canais da marca. 

Este imperativo é conceituado na citação do autor, se desdobrando em outros imperativos, 

uma linguagem produtiva para a compreensão das juventudes conteporâneas. Este fator pode 

ser analisado em uma das criações, a qual coloca o público em estado de curiosidade, ativando 

estratégias de suspense e possibilitando que se acione a tecnologia do expressar-se (SILVA, 

2011) embaixo da postagem no Instagram da marca.  

                                                           
110

 Informação disponível em: http://exame.abril.com.br/marketing/guarana-antarctica-permanece-lider-nas-

redes-sociais. Acesso em: 22/02/2017. 
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Figura 33 – Missão Se Joga no Escuro. Disponível em: 

https://www.instagram.com/p/1ZiaUVj67l/?taken-by=guaranaantarctica. Acesso em: 

22/02/2017. 

 

 

A partir do exercício dessa Tecnologia do Eu (ibidem, 2011) é feita uma pergunta 

aos/as jovens, o que dá a possibilidade a estes jovens que respondam, se expressem sobre ela 

e marquem outras pessoas para visualizarem o desafio. Uma pergunta ao público pede 

posicionamento, abre margem para que este público fale, esta linguagem utilizada funciona 

como ―um canal para extrair para fora, elaborar e tornar públicos certos conteúdos interiores‖ 

(ibidem, 2011, p. 63). Se o/a jovem irá encarar ou não o desafio de participar da campanha só 

ele/a sabe, mas a partir desse canal, é possibilitado que ele/a externalize, e nessa 

externalização ele/a oferece condições para que se conheça mais sobre ele/a, ―a expressão 

seria algo assim como a externalização de estados e intenções internas ou subjetivas‖ (ibidem, 

p. 64).  

Sendo assim, a partir da abertura de canais como Instagram e Facebook, com a 

associação ao vocabulário popularizado no Tinter ―match‖, a Guaraná Antactica Black tem se 

aproximado de seus/suas consumidores/as e investido em estabelecer conexões.  

Outro aspecto a ser analisado se refere a escolha dos/as jovens ícones
111

 do YouTube 

para fazerem parte da divulgação da campanha da marca.  

                                                           
111

 Os/as jovens foram apresentados no capítulo 3, mais especificamente na seção 3.2.2. 
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Figura 34. Divulgação dos/as Youtubers. Disponível em: 

https://www.instagram.com/p/0S2fpgD6xx/?taken-by=guaranaantarctica. Acesso em: 

22/02/2017. 

 

Jade Seba, a jovem com o DVD em mãos afirma possuir um público
112

 de pessoas 

entre 10 a 40 anos. A jovem em seus vídeos dialoga sobre questões como moda, beleza, 

viagens e séries. É possível perceber que suas proposições interpelam sujeitos de idades 

variadas e com os mesmos interesses. É importante nesse contexto a contribuição de Beck 

(2012, p. 173) a qual problematiza o borramento das fronteiras entre as gerações, a autora 

menciona: ―Marcas intergeracionais caracterizam pertencimentos e posições tomadas pelos 

sujeitos adultos e infantis no intuito de tornar seus corpos visíveis, na moda e aceitos‖.  

Victor Meyniel destaca-se entre os Viners
113

 com vídeos de 8 segundos nos quais 

aborda questões do cotidiano de um público
114

 definido por ele como ―adolescente‖, trazendo 

questões relacionadas aos pequenos e grandes problemas do dia a dia das juventudes – 

espinhas, medos, relação com familiares, bullying, ônibus que atrasou, receita que não deu 

certa, perda de um objeto dentro de casa, entre outras situações do cotidiano. Esta modalidade 

de vídeo, se relacionada com os aspectos da modernidade líquida, no qual se vive um tempo 

pautado na otimização, no qual tudo é veloz e fugaz. O crescente interesse na extimidade 
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 Informação disponível em: http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/at-revista/jade-seba-revela-

como-conquistou-15-milhao-de-seguidores-no-instagram/?cHash=f8103bb70ac3ed09e3901e0bec837202. 

Acesso em 22/02/2017. 
113

 Plataforma de criação de vídeos curtos. 
114

 Informação disponível em: http://kzuka.clicrbs.com.br/geek-me/noticia/2015/02/conheca-victor-meyniel-o-

sucesso-brasileiro-do-vine-4698951.html. Acesso em: 22/02/2017. 
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(SIBILIA, 2008) ganha centralidade, é sobre essa intimidade que se torna pública e 

espetacularizada que a autora demarca algumas considerações.  

 

Quando as redes digitais de comunicação teceram seus fios ao redor do planeta, tudo 

começou a mudar vertiginosamente, e o futuro ainda promete outras metamorfoses. 

Nos meandros deste ciberespaço de escala global germinam novas práticas de difícil 

qualificação, inscritas no nascente âmbito da comunicação mediada por computador. 

São rituais bastante variados que brotam em todos os cantos do mundo e não cessam 

de ganhar novos adeptos dia após dia. (SIBILIA, 2008, p. 12) 

 

Estes aspectos se relacionam com o modo como as juventudes são produzidas e se 

produzem na mídia digital, local em que vocabulários são criados, práticas são inauguradas e 

organizadas em torno da criação autoral em um protagonismo juvenil crescente.  

A campanha Deu Match? Se joga no Escuro, ao aliar os nomes de Jade Seba e Victor 

Meyniel e suas ações e estratégias parece conseguir atingir os/as jovens por dois motes, desejo 

e realidade – ou seja, o que gostaria de ser, viver, possuir e aquilo que o sujeito é, vive e 

possui. Jade Seba traz nos lugares convencionados de comunicação em rede em que se 

expressa, principalmente o primeiro mote, ao versar sobre moda, estilos, viagens e séries. 

Enquanto Victor alcança o segundo mote ao revestir de humor os fatos do cotidiano 

vivenciados pela ampla maioria de seu público, independente das questões sócio econômicas 

relativas a este. 

Sobre um ou outro mote, tanto Jade quanto Victor trazem questões relacionadas a 

juventudes, estas questões estão representadas assim como o próprio endereçamento inicial da 

campanha, de combinar desconhecidos/as para uma aventura, no filme Insurgentes, que a 

dupla promocional foi assistir em Nova York. O filme da série Insurgentes dirigido por 

Robert Schwentke dialoga intensamente com a campanha do Guaraná porque dentro da 

própria trama cinematográfica dois desconhecidos se unem para a superação de obstáculos e 

testes em lugares físicos e virtuais. São dimensões que se entrecruzam, tensionamentos que 

contribuem na redação de roteiros a serem interpretados pelas juventudes.  

Ainda sobre Insurgentes, vale destacar que a personagem principal Triss interpretada 

pela atriz Shailene Woodley é uma jovem que atua em cenas de ação e se torna heroína, 

liderando situações de perigo e protegendo o parceiro Quatro - interpretado pelo ator Theo 

James, o que sinaliza possibilidades de ruptura com o script de gênero e sexualidade presente 

na maior parte dos filmes de ação. Guizzo e Felipe (2017, no prelo) reafirmam a ―importância 

de produzirmos e analisarmos distintos artefatos culturais – livros de literatura, filmes, peças 

teatrais, poesia, música, programas de TV, etc. – que coloquem em circulação e questionem 

tais scripts de gênero e sexualidade‖.  
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Nesse sentido, um artefato vai fazendo referência a outro, as criações publicitárias se 

ancoram em referências e representações circulantes na cultura, operam com e na articulação 

com as mídias digitais. A Guaraná Antactica Black e a Fanta Leva na Boa organizaram sua 

publicidade em torno de um consumo cultural juvenil, artefatos produtivos para que se 

perceba a produção da juventude na modernidade líquida (BAUMAN, 2011).  
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6 PROPOSIÇÕES CALEIDOSCÓPICAS DE UM TOUCH SEM FIM 

 

O desafio do/a pesquisador/a começa com uma percepção, um detalhe, uma pergunta, 

um olhar diferente que em átimos variados de tempo vai ganhando espaço no ato de suscitar 

reflexões acerca da temática escolhida. Na perspectiva que sustenta esta pesquisa, acredita-se 

que seja preciso assumir uma humildade epistemológica que compreenda a provisoriedade 

dos saberes. E nesse voo incerto, sobre onde se irá chegar não são tão produtivas as respostas 

que podem definir e aprisionar sentidos.  

[...] não devemos partir de conceitos, nem devemos nos preocupar em chegar a 

conceitos estáveis e seguros em nossas pesquisas, já que acreditar que eles tenham 

tais propriedades é acreditar que a própria linguagem possa ser estável e segura – 

uma suposição que não faz o mínimo sentido nessa perspectiva. Muito mais 

interessante e produtivo é perguntarmos e examinarmos como as coisas funcionam e 

acontecem e ensaiarmos alternativas para que elas venham a funcionar e acontecer 

de outras maneiras (VEIGA-NETO, 2014, p. 19). [grifos meus] 

 

Por isso, escolho a palavra ―caleidoscópio‖ para começar a delinear as proposições 

encaminhadas neste estudo porque este objeto conversa com as palavras do autor no sentido 

de que não se preocupa em proporcionar uma imagem unívoca para aquele/a que olha através 

da sua lente. Pelo contrário, a cada mover das mãos no instrumento, misto de arte e 

ludicidade, inúmeras imagens se constroem no movimento entre os espelhos e as cores.  

Com efeito, o detalhe que me instigou e que se fez presença em cada etapa da 

investigação foi a ―força‖ das postagens - posts - entre as juventudes no ciberespaço. O post 

educa, convida, ensina, sugere, informa, diverte, questiona, milita, entristece, provoca 

reflexões e aciona as Tecnologias do Eu (LARROSA, 2011), convocando as juventudes.  

Acredito ser importante reforçar a escolha do termo – juventudes – ao invés do termo 

– adolescência. Ao longo dessa dissertação operei compreendendo as juventudes enquanto 

construções sociais e históricas. Este aspecto confrontou-me muitas vezes no ato de pesquisar, 

tendo em vista que as juventudes situadas neste trabalho existem porque foram forjadas a 

partir das matrizes de inteligibilidade da modernidade líquida (BAUMAN, 2001). O termo 

adolescência se refere e se aproxima mais dos campos do saber biológico e psicológico, com 

prescrições de início e fim. As juventudes sobre as quais tematizo não se resumem a 

adolescência porque são plurais, múltiplas, indefinidas, transitórias, completamente 

caleidoscópicas. As juventudes do século XXI vivem em um universo de ambivalências que 

as produzem no contato e na interlocução com as pedagogias culturais (GIROUX, 2005; 

CAMOZZATO, 2014).  
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Considero ainda que o espaço do adulto parece não possuir o status quo de destinatário 

aos modos de endereçamento (ELLSWORTH, 2011) em exercício nos artefatos culturais das 

mídias digitais, tendo em vista, conforme os aspectos estudados, que as juventudes e a 

manutenção destas é que se tornam rentáveis para a economia neoliberalista.  

É importante mencionar que o grupo Fala Gurizada foi composto por pessoas de 

diferentes idades, preferências, estilos e personalidades, o que transparece na forma e 

frequência com que eles/as interagem no próprio grupo, alguns se expressaram com maior 

intensidade sobre determinados assuntos, enquanto outros/as preferiram ficar em silêncio 

apenas visualizando as conversas. Este fato é uma característica dos grupos existentes no 

aplicativo WhatsApp, o qual possibilita que todos/as tenham acesso às postagens, mas não 

necessariamente precisem responder.  

Ao pensar e fazer esta pesquisa debruçada sobre um referencial pós-estruturalista, 

aceitei a tarefa de ter a criatividade como combustível para meu voo/pesquisa, esmiuçando as 

perspectivas pós-críticas para questionar as subjetividades presentes no material empírico 

construído no exercício das estratégias metodológicas possibilitadas pela netnografia. Neste 

caso, por meio dos diálogos através do aplicativo móvel de troca de mensagens WhatsApp, 

tendo como ilustram Meyer e Paraíso (2014, p. 19) a alegria de ―ziguezaguear no espaço entre 

os objetos‖ a serem investigados:  

 

É claro que fazemos pausas para planejar, anotar e avaliar os nossos movimentos; e 

para rever, ressignificar e olhar sob outros ângulos nossas perguntas e objetos. Mas 

o mais potente desses modos de pesquisar é a alegria do ziguezaguear. 

Movimentamo-nos ziguezagueando no espaço entre nossos objetos de investigação 

e aquilo que já foi produzido sobre ele, para ai estranhar, questionar, desconfiar. 

Ziguezagueamos entre esse objeto e os pensamentos que nos movem e mobilizam 

para experimentar, expressar nossas lutas, inventar (ibidem, p. 19) [grifos das 

autoras]. 

 

Nesse movimento pelo universo do ciberespaço, enquanto netnógrafa, fui confrontada 

com as campanhas publicitárias Leva na boa – Fanta e Deu Match? Se joga no escuro da 

Guaraná Antarctica Black, compreendendo a fertilidade do material para a compreensão das 

juventudes na modernidade líquida. Assim, foi feita a análise das campanhas entendidas 

enquanto produtivos artefatos culturais. As análises das duas campanhas demonstram uma 

preocupação advinda da cultura do consumo (COSTA, 2009) em se aproximar do universo 

jovem, utilizando sua linguagem, histórias, canais de comunicação para atrelar seu aparato 

publicitário aos diferentes estilos de vida das juventudes. As campanhas propõem roteiros, 

trabalham com possíveis scripts juvenis, estes aspectos foram problematizados a partir dos 
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delineamentos sobre scripts de gênero e sexualidade propostos pelas autoras Guizzo e Felipe 

(2017, no prelo).  

O ato de escolher quatro artefatos culturais para atuarem como disparadores de 

discussão no grupo Fala Gurizada talvez represente uma necessidade individual minha em dar 

visibilidade a pontos que julguei serem produtivos em cada um dos artefatos para a 

compreensão do problema da pesquisa. Porém, no contato com os/as jovens, estes/as 

apresentaram uma série de outras produções que poderiam ter sido analisadas em maior 

escala, que serviram como disparadores, com uma diferença, trazidos e mencionados pelos/as 

jovens. A escolha de selecionar um material de discussão para trabalhar com o grupo talvez 

possa ser herança das bases modernas em que fui formada, metodológica e cartesiana.  

No entanto, decidi, mesmo que de maneira breve, dar visibilidade ao que foi trazido 

pelos/as jovens nessa pesquisa, não ignorei suas narrativas, não selecionei somente as que eu 

julgava serem as mais produtivas, busquei trabalhar de modo a valorizar a multiplicidade do 

material empírico, buscando me despir das bases modernas de enrijecimento e procurei 

trabalhar de modo à ―bricolar‖ os artefatos que eu havia escolhido e fazer a interlocução com 

os trazidos pelo grupo. Compreendi que mesmo problematizando alguns artefatos 

mencionados pelos/as jovens nas categorias de análises eu não estaria fugindo do cerne da 

problemática, tendo em vista que o questionamento para o qual essa dissertação buscou 

problematizações situa-se em torno de compreender como os/as jovens da modernidade 

líquida são educados/as pelos artefatos culturais das mídias digitais. Nesse contexto, 

compreender a lógica pautada em cada um destes foi produtivo para saber quais modos de 

existência jovem presentes nos materiais os/as produzia, os/as educava, dava sentido às suas 

vidas e significava identidades juvenis.  

Com efeito, as análises da dissertação demonstram que os/as jovens através dos laços 

fracos (GRANOVETTER, 1973) estruturam processos de comunicação, e estes processos 

constituem a base que fortalece este ambiente. Nessa compreensão, não interessa a finalidade, 

a duração ou o motivo, interessa a possibilidade existente de conexão, a qual sustenta a 

existência da rede.  

Os lugares convencionados de comunicação em rede, os quais foram inaugurados e 

analisados nessa pesquisa, sugerem que a organização dos corpos jovens em convenções 

digitais trabalham enquanto produtivas máquinas de ver-se, comunicar-se, expressar-se e 

adotar ou rechaçar estilos e modos de ser que lhe tragam a satisfação dos desejos e das 

necessidades priorizados a partir da lógica do consumo, a qual permeia sua própria 
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constituição, por ser o consumo, entendido enquanto um ―organizador da ordem social‖ 

(COSTA, 2009, p. 35). 

Os lugares convencionados de comunicação em rede são recentes e estão sujeitos ao 

―devir-ciborgue‖ (SILVA, 2009, p.15) que exigirá outros modos de interligações, linguagens, 

artefatos, outras relações a serem significadas por meio das redes de comunicação materiais e 

imateriais da sociedade e do ciberespaço. Este conceito foi para mim um dos principais 

achados da pesquisa, a partir dele foi possível analisar e problematizar o modo como os 

sujeitos jovens contemporâneos têm se sequestrado, para um lugar que torna suas 

inteligibilidades produtivas. Os infinitos toques nos lugares convencionados de comunicação 

em rede não são livres de intencionalidades, a lógica que pautava as instituições materiais de 

sequestro (FOUCAULT, 1986) opera com racionalidades ainda mais aprimoradas nas 

instituições imateriais de sequestro. A conceitualização funciona para que seja possível 

externalizar percepções analíticas a partir dos lugares virtuais que exigem comunicação e 

fluxos dos sujeitos.  

Nesse sentido, a pesquisa contribui para as Ciências Humanas apresentando uma 

ferramenta-teórico conceitual que se propõe a trabalhar movimentada a partir do pensamento 

de Foucault. É preciso ter em mente que a obra deste autor é feita de ―livros de ressonância, 

de pensamento que multiplica discursos, sujeitos, práticas não discursivas, relações de poder, 

de pensamento que se multiplica a si mesmo, nos próprios ditos e ―achados‖ (FISCHER, 

2012, p. 27)‖. Foi através da ressonância em Foucault e da multiplicabilidade da sua obra que 

foi possível emitir/produzir vibrações contemporâneas na história do presente com esta 

investigação científica. Nesse contexto, incursões teóricas têm tomado corpo e sido 

sustentadas, tendo como estímulo primário a experimentação foucaultiana feitas com ―livros 

experiência‖ (id, p. 27). Por isso, prefiro ter: ―No lugar do sujeito do conhecimento, o 

pensamento sobre a vontade de saber‖ (ibidem, p. 21).  

Ao considerar a profícua fertilidade presente nas narrativas, nas intervenções, nas 

mensagens trocadas pelo grupo Fala Gurizada em interlocução com os referenciais teóricos 

inscritos no campo dos Estudos Culturais em Educação sob o viés pós-estruturalista realizo 

um breve pouso neste momento de meu viajar pelos territórios da pesquisa. Sinto que é 

preciso pousar para, um pouco afastada da tela, que me fez voar, rememorar as etapas da 

viagem, refletir sobre a bagagem inicial com que comecei e o modo como esta bagagem foi 

sendo alterada. Materiais que ficaram pelo caminho, alguns que se fizeram presentes até o 

final e outros que foram sendo agregados conforme a necessidade. Todos ricos em 

atravessamentos para a compreensão dos contextos que dialogam com as juventudes, tão ricos 
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são também os rastros deixados em minha memória que antevejo a necessidade em dar 

continuidade às narrativas iniciadas. 

Como posso, pois pousar em definitivo? Seria como ficar presa em um momento da 

história. Quero prosseguir a viagem, o voo, quero dar continuidade no universo da pesquisa 

acadêmica. Percebi que os Estudos de Gênero se atravessaram muitas vezes sendo produtivos 

nas análises sobre o universo juvenil.  Apesar de não ser a matriz teórica que se sobressai na 

dissertação, busquei fazer breves aproximações que permitissem a problematização desse 

importante campo teórico. Desejo ingressar no Doutorado em Educação de forma a conseguir 

fazer um cruzamento entre os campos dos Estudos Culturais em Educação, da Cultura Visual 

e dos Estudos de Gênero.  

No entanto menciono que o Touch é sem fim, não há previsibilidade perfeita do que 

está por vir em termos de tecnologias e mídias digitais. Tenho ciência da provisoriedade dos 

saberes desse estudo e também da defasagem que alguns materiais poderão ter em curto 

tempo, tendo em vista que existirão outros em sociedade, mais aprimorados, os quais 

suscitarão outros questionamentos.  
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8 ANEXOS 

 

8.1 ANEXO A – Atestado de participação
115

  

 

                                                           
115

 Este atestado foi concedido aos/às 19 jovens que participaram do grupo Fala Gurizada, organizado no 

aplicativo móvel WhatsApp. 

 


