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RESUMO 

 

O presente trabalho propõe uma articulação entre a mídia e a produção de 

subjetividade infantil na contemporaneidade. Foi realizada para este fim uma 

pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico, por meio de artigos publicados na base 

de dados Scielo e de livros sobre a temática estudada. A criança faz parte de uma 

sociedade que apresenta diversas formas de poder e assim, tem seus corpos 

capturados em vistas à utilidade e docilidade. A partir da pesquisa realizada foi 

possível perceber que a infância passou por diferentes processos para se enquadrar 

na sociedade e que existem múltiplas formas de manejo dos corpos através de 

diversos dispositivos de poder. Na pesquisa que segue, nos interessa trabalhar o 

discurso produzido pela mídia na manutenção de práticas sociais que contribuem no 

processo de construção de subjetividade na infância. 

Palavras-chave: Infância; Mídia; Produção de subjetividade. 
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ABSTRACT 

  

The present work proposes a relationship between the media and the production of 

children's subjectivity in contemporary times. Was held for this purpose a qualitative 

research of bibliographical nature, through articles published in the Scielo database 

and books on the topic studied. The child is part of a society that offers various forms 

of power and thus have their bodies caught in the utility and docility. From the 

realized research it was possible to perceive that childhood went through different 

processes to fit in the society and that there are multiple forms of handling of the 

bodies through diverse devices of power. In the research that follows, we are 

interested in working the speech produced by the media in maintaining social 

practices that contribute in the construction of subjectivity in childhood.  

 

Keywords: Childhood; Media; Production of subjectivity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho propõe uma articulação entre a mídia e a produção de 

subjetividade infantil na contemporaneidade. Avaliar os questionamentos que 

englobam a singularidade da criança na era capitalista e a forma como essa utiliza-

se da mídia como ferramenta para suprir seus interesses, alimentam a minha 

inquietação e desejo de buscar respostas que viabilizem a compreensão de tal 

contexto. Cabe aqui a observação da influência que a mídia provoca nas crianças 

através dos conteúdos apresentados e até que ponto elas são levadas de certa 

forma a se encaixar nos perfis estabelecidos e deixar de lado suas características 

singulares. 

O tema aqui apresentado foi definido através de observações em lugares onde 

tenho contato com diversas crianças, nos quais pude perceber as transformações do 

estilo de vida das mesmas em comparação até mesmo com a infância que tive. 

Linguagem, comportamento, vestimentas e uso de aparelhos eletrônicos levaram-

me a indagar quais seriam os possíveis motivos de tais mudanças. Através de um 

olhar mais apurado dos conteúdos apresentados pela mídia em seus mais variados 

discursos, sejam eles veiculados por diversos meios, foi despertado o interesse de 

me aprofundar nesta temática e essa reflexão me provocou o seguinte 

questionamento: qual o lugar ocupado pela criança inserida desde o seu nascimento 

em uma sociedade cada vez mais vulnerável à influência dos discursos midiáticos 

presentes em nosso dia a dia? 

Existem muitas obras que abordam o tema infância e mídia, com diversos 

enfoques. Será feito esforço em procurar respostas através de pesquisas mediante 

revisão bibliográfica e análise qualitativa dos aspectos que abordam a infância e a 

mídia na produção de subjetividade infantil, por meio de leitura de diversos textos de 

livros, artigos na base de dados Scielo, teses e revistas científicas. Esta pesquisa 

será composta por quatro tópicos. O primeiro tem como título ''Surgimento da 

infância'' e aborda a construção histórica do conceito de infância englobando o 

contexto que a fez florescer no fim da Idade Média. Utilizando o autor Philippe Àries 

(1981), a presente pesquisa buscará descrever os principais aspectos que fizeram 

com que a infância viesse a ser contextualizada e de que forma contribuíram para o 
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entendimento do conceito de infância atual e que vem sofrendo diversas 

transformações. 

O segundo tópico tem como título ''O 'desaparecimento' da infância na 

contemporaneidade'' e traz a análise de Neil Postman (1999) quanto ao 

desaparecimento da infância bem como a discussão a respeito da exposição das 

crianças aos conteúdos televisivos que nos levam a observar um possível 

desaparecimento da infância, levando em conta os aspectos da globalização que 

fazem com que a identidade infantil seja baseada em certos valores propagados 

pela mídia. Ao final será feito uma breve introdução a respeito da sociedade 

capitalista, tema que será detalhado no tópico seguinte. 

O terceiro tópico tem como título ''Capitalismo, produção de subjetividade e 

relações de poder na sociedade'' e trará considerações acerca da padronização dos 

corpos tendo como referência principal o conceito de ''corpos dóceis'' trabalhado em 

Michel Foucault (2002) e os modos como nos relacionamos e incorporamos os 

discursos produzidos pela mídia frente às práticas de poder existentes em nossa 

sociedade. 

O tópico quatro tem como título ''Mídia, infância e controle da informação'' onde 

levantará a discussão acerca da sociedade de controle trabalhada por Gilles 

Deleuze (1992), as implicações da mídia e suas mais diversas formas de vigilância 

atuantes na sociedade, em especial sobre as crianças. Será abordado o controle da 

informação e a forma como a mídia se apropria das características da sociedade de 

consumo e enquadra o público infantil para a interiorização de um controle vital e 

indispensável em sua constituição como sujeito no mundo. 
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1 - Surgimento da infância 

 

 

A infância é fruto de uma grande construção social e cabe serem 

apresentadas as inúmeras questões que se atualizam ao longo de diversos 

contextos histórico e social, pois a ideia de infância não surgiu totalmente completa e 

desenvolvida, visto que suas mais diversas formas de caracterização foram 

assumindo suas particularidades de acordo com o cenário econômico, político e 

social na qual se desenvolviam. Tais questões nos viabilizam novas formas de ver e 

pensar a sociedade, pois a infância como instituição1 desenvolveu-se por longos 

anos. Inicialmente trataremos essas abordagens através dos estudos de Philippe 

Àries (1981) sobre a contextualização da infância e o sentimento relacionado à 

infância abordado pelo autor em seus escritos. 

 Atualmente, conforme o crescimento da criança é comum que ela saiba dizer 

seu nome, sua idade ou que seu registro esteja vinculado a algum número (não para 

que seja inserida socialmente, uma vez que desde a concepção assume seu lugar 

individual de sujeito no mundo, mas para fins de autenticidade à sua identidade 

pessoal).Como encontramos na obra de Àries (1981), na contemporaneidade por 

onde quer que formos, seja a uma consulta, viagem ou  a qualquer outro  lugar que 

tenhamos que preencher algum tipo de formulário, faz-se necessário um registro que 

comprove quem de fato somos (os documentos que não requeiram tais informações, 

foram inventados antes que a precisão da identidade moderna entrasse em rigor e 

se introduzisse como elemento fundamental dos costumes). Nosso pertencimento na 

sociedade está ligado ao nome, sobrenome e idade, mas nem sempre foi assim. 

''Um homem do século XVI ou XVII ficaria espantado com as exigências de 

identidade civil que nós nos submetemos com naturalidade'' (Àries,1981, p.20). 

Àries (1981) diz que a importância dada à noção de idade deve ter se tornado 

mais sólida à medida que os reformadores religiosos e civis passaram a colocá-la 

nos documentos das camadas mais instruídas da sociedade, no século XVI. Através 

de suas pesquisas, afirma que não é raro encontrar no início das narrativas escritas 

neste período, a idade ou a data e o lugar de nascimento do narrador, tornando-se 

                                                           
1  As instituições são, no dizer de Lapassade, ''formas'', produtos históricos de uma sociedade 
instituinte que produzem e reproduzam as relações sociais e se instrumentalizam em 
estabelecimentos e/ou dispositivos. (PASSOS E ROSSI,2014 apud RODRIGUES E SOUZA, 1987).  
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assim, um símbolo de individualização, exatidão e autenticidade. Não diferente, 

retratos do século citado traziam informações numéricas específicas, assim como os 

diários de famílias. Os indivíduos sentiam a necessidade de dar uma história à vida 

familiar e assim faziam datando-a. No século XVII o costume de gravar e pintar 

datas instalou-se nas camas, cofres, baús, colheres ou copos de cerimônia, 

armários. Mas embora tal costume tenha subsistido até meados do século XIX (mais 

visível em camadas médias da sociedade), na cidade e na corte desapareceu 

rapidamente. 

Mesmo com a importância da idade dos documentos familiares no século XVI, 

continuaram a existir resquícios do tempo em que dificilmente alguém se recordaria 

de sua idade e que incertezas pairavam em torno da cronologia do tempo de vida 

dos indivíduos. 

Mesmo quando os hábitos de cronologia pessoal eram aceitos pelos 
costumes, eles não chegavam a se impor como um conhecimento positivo, 
e não dissipavam de imediato a antiga obscuridade da idade, que subsistiu 
ainda algum tempo nos hábitos de civilidade (ÀRIES,1981, p.23). 

 As "idades da vida", "idades" ou "idades do homem" têm importância nos 

tratados pseudocientíficos da Idade Média, que utilizavam alguns termos como 

''infância e puerilidade, juventude e adolescência, velhice e senilidade designando 

cada uma, um período diferente da vida''(Àries,1981, p.23). Assim, foram algumas 

dessas palavras, porém com sentidos diferentes das primeiras concepções. 

Quadros e desenhos representavam as crianças através de "homens 

pequenos" ou "adultos em miniaturas" e sua passagem pela vida nessa fase era 

algo sem alguma significância, não fazendo sentido nem mesmo ficar na lembrança; 

''o sentimento de que se faziam várias crianças para conservar apenas algumas 

eram e durante muito tempo permaneceu muito forte'' (Àries,1981, p.44). Até por 

volta do século XII a infância não era representada pela arte medieval; como dito, as 

crianças eram reproduzidas como homens, porém em uma escala menor, apenas o 

tamanho as diferenciava dos adultos, sem nenhuma diferenciação nas expressões e 

traços. E assim também foi no século seguinte, não existiam crianças representadas 

por uma expressão particular, ou seja, a morfologia infantil não era retratada na arte. 

Até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou não 
tentava representa-la. É difícil crer que essa ausência se devesse à 
incompetência ou a falta de habilidade. É mais provável que não houvesse 
lugar para a infância nesse mundo (ÁRIES,1981, p.39). 
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Não havia tratamento diferenciado em relação aos adultos, a dependência já 

deixava de existir quando a criança já não dependia de sua mãe de leite, por 

exemplo. E junto com o sentimento de infância, o sentimento de família ficou 

indefinido até o século XVIII.  Podemos perceber uma diferenciação no tratamento 

da criança (se comparado aos dias de hoje), uma redução da duração da infância e 

a forma com que eram vistas pela sociedade da época; tal diferenciação relacionada 

aos valores que variam de acordo com a época e a classe social, ou seja, comum ao 

contexto histórico em questão.  

A socialização durante a Idade Média não era controlada pela família e a 

educação se dava pela aprendizagem de tarefas realizadas com os adultos, as 

crianças participavam dos assuntos da sociedade e obtinham conhecimento pelo 

convívio social. Por volta dos sete anos eram entregues a outras famílias para serem 

educadas, como serviçais, pois tal educação não era letrada, prestavam serviços 

como forma de aprendizagem. ''Era através do serviço doméstico que o mestre 

transmitia a uma criança, não ao seu filho, mas ao filho de outro homem, a bagagem 

de conhecimentos, a experiência prática e o valor humano que pudesse possuir'' 

(Àries, 1981, p. 228).  

Outro fato importante é a forma como lidavam com a morte das crianças. 

Como as condições sanitárias eram precárias ocasionando assim muitas doenças, a 

mortalidade infantil era muito grande e quando vinham a óbito, não havia um 

sentimento como vivenciamos nos dias de hoje, logo eram substituídas por outros 

que desempenhavam suas funções já pré-determinadas.  

Contudo, um sentimento superficial da criança – a que chamei de 
“paparicação” – era reservado á criancinha em seus primeiros anos de vida, 
enquanto ela ainda era uma coisinha engraçadinha. As pessoas se 
divertiam com a criança pequena como um animalzinho, um macaquinho 
impudico. Se ela morresse então, como muitas vezes acontecia, alguns 
podiam ficar desolados, mas a regra geral era não fazer muito caso, pois 
outra criança logo a substituiria. A criança não chegava a sair de uma 

espécie de anonimato (ÁRIES,1981, p.10).  

Cabe ressaltar que não podemos aqui permitir que nossos valores atuais e o 

sentimento que conhecemos pelas crianças hoje em dia nos leve a crer que não 

havia lugar para a infância ou algo parecido. Tais questionamentos nos levam a 

entender o abismo entre a concepção que temos hoje e o sentimento de indiferença 

em relação a uma infância demasiadamente frágil a qual não era permitida estar 
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num lugar de significância como na sociedade moderna. Tal insensibilidade era 

natural nas condições das épocas em questão. Era diferente o sentimento de 

respeito e valorização da infância, bem como a preservação da inocência das 

mesmas, pois elas faziam-se presentes em ocasiões que no mundo contemporâneo 

somos levados pela intenção de preservá-las. Indiferença esta, inteiramente ligada à 

sensibilidade da época, que não atribuía a esses seres uma singularidade.  

Também na era medieval, os brinquedos eram utilizados pela criança e pelo 

adulto. Àries (1981) afirma que ao mesmo tempo em que brincavam com bonecas, 

as crianças praticavam arco, jogavam cartas, xadrez e outros jogos de adultos além 

de manusearem armas (após os sete anos) sem que houvesse alguma restrição, 

incluindo também a caça e cavalos às suas brincadeiras. Ou seja, ''os mesmos jogos 

eram comuns a ambos'' (idem, p.73). Ainda segundo o autor, alguns dos brinquedos 

''nasceram do espírito de emulação das crianças, que as leva a imitar as atitudes 

dos adultos, reduzindo-os à sua escala'' (idem, p.74), como aconteceu com o 

brinquedo cavalo de pau, por exemplo, quando o cavalo era o principal meio de 

transporte da época. 

Nesse sentido Walter Benjamin (1987) apresenta a importância das atividades 

lúdicas no processo de formação da criança até a vida adulta, ressaltando que uma 

observação mais apurada permite que seja feita uma interpretação do sentimento da 

criança através do brincar, que se configura uma porta de comunicação com os 

adultos. O autor vê a criança como um ser criativo e dinâmico e até mesmo critica os 

fabricantes de brinquedos por os fabricarem de acordo com seus próprios pontos de 

vista, não levando em conta o olhar da criança.  

Podemos observar que na sociedade contemporânea a criança possui poucas 

oportunidades de aguçar sua criatividade e desfrutar de suas fantasias, visto que 

são regidas por um modelo capitalista que coloca os padrões a serem seguidos em 

determinado momento. Algo preocupante, pois segundo Benjamin (1987) as 

brincadeiras infantis transformam-se em hábitos adultos, o que nos cria um alerta 

sobre os conteúdos de violência os quais as crianças têm sido expostas 

precocemente, como alguns jogos virtuais e os apelos de consumo feitos pela 

publicidade. 

Pois é a brincadeira, e nada mais, que está na origem de todos os hábitos. 
Comer, dormir, vestir-se, lavar-se, devem ser inculcados no pequeno ser 
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através de brincadeiras, acompanhadas pelo ritmo de versos e canções. É 
da brincadeira que nasce o hábito, e mesmo em sua forma mais rígida o 
hábito conserva até o fim alguns resíduos da brincadeira. (BENJAMIN,1987, 
p.253). 

 

Entre os séculos XIX e XX as coisas começaram a tomar um rumo diferente, 

onde as crianças passaram a serem vistas como seres diferentes dos adultos, 

necessitando de lugar, tempo e cuidados diferenciados. Encontramos na obra de 

Àries (1981), que surgem as primeiras organizações destinadas ao tratamento 

específico das mesmas. A formação passa assim a ser partilhada pela família e pela 

escola, e neste contexto surgem as práticas de distinção, ou seja, a criança passa a 

ter suas singularidades surgindo um novo conceito englobando as características do 

"ser criança", que não se restringe apenas à preocupação familiar, mas também 

social. Porém, o favorecimento se dava às crianças das camadas mais nobres da 

sociedade, as pobres viviam uma realidade diferente, pois o que lhes restavam era o 

trabalho juntamente com os adultos. 

      Vimos que por volta do século XVIII, segundo Àries (1981), ocorreu a invenção 

da infância por conta de uma transformação de mentalidades.  Em uma crítica à 

Àries, Lígia Klein (2012) citando Flandrin (1988), traz a reflexão de que dessa forma, 

a contextualização do surgimento da infância segundo Àries tem como ponto 

principal a investigação da consciência das particularidades da criança, expressa na 

forma de sentimento de família. Mas como seria possível se não havia distinção 

entre crianças e adultos? Além disso, os estudos de Áries se concentram 

praticamente na nobreza e aristocracia do período estudado, deixando de lado os 

fatos que incidem sobre questões sociais e que leva em conta a criança como objeto 

da violência do capital. Crianças estas que se casavam precocemente, que não 

tinham suas mães por perto por estarem nas fábricas, cujos pais são trabalhadores 

fabris, entre outras posições que ocupavam frente ao crescimento acelerado do 

capitalismo.  

O autor parece muitas vezes prisioneiro de sua pergunta inicial (existe um 
sentimento da infância?) talvez mesmo de ideias preconcebidas. Se era 
essencial pesquisar a existência de um sentimento da infância e as etapas 
de seu desenvolvimento, era também importante explorar a natureza desse 
sentimento e esclarecer os caracteres da criança das diferentes épocas. 
Demasiadamente preocupado em mostrar a descoberta e a segregação da 
infância, Philippe Ariès parece deformar certos testemunhos e explicar 
outros de forma insuficiente (KLEIN, 2012 apud FLANDRIN,1988). 
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Não levar em conta essas considerações nos inviabiliza uma compreensão 

mais abrangente da infância na contemporaneidade, pois por meio dessas 

considerações torna-se necessário uma preocupação referente aos direitos da 

criança. O contexto sóciocultural é de suma importância para a organização de um 

estudo referente à produção da subjetividade na infância. 

Vemos que a concepção de infância que conhecemos atualmente trata-se de 

uma invenção moderna, já que não era conceituada da forma a qual podemos ver 

florescendo no fim da Idade Média até os dias de hoje. E ainda assim, de forma 

peculiar nas diferentes condições econômicas, sociais e culturais existentes. Cabe-

nos aqui refletir sobre os papéis que a sociedade tem atribuído à infância e 

adolescência frente ao capitalismo, seu discurso ideológico na lógica 

contemporânea, a suposição acerca dos investimentos de poder na criação de 

discursos midiáticos e a relação de tais discursos na produção da subjetividade 

infantil. 
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2 – O “desaparecimento” da infância na contemporaneidade 

 

A análise de "O que é a infância hoje?'' é um dos enfoques principais da 

presente pesquisa. Sabemos que a infância é uma construção cultural, social e 

histórica e que muitas mudanças vêm ocorrendo, atingindo tanto adultos quanto 

crianças e alterando a forma de viver se analisarmos todo um contexto sócio 

histórico. A tecnologia é um fator fundamental de tais transformações, se apropria e 

é apropriada de forma a se tornar quase que indispensável no dia a dia das 

pessoas, auxiliando na formação de identidade das mesmas e tornando o mundo 

digital algo primordial à sobrevivência. Sem dúvidas, tal desenvolvimento facilita a 

vida do ser humano em diversos aspectos, porém, cabe-nos analisar os variados 

contextos nos quais tais aspectos sofreram modificações, transformando as formas 

de ver e pensar a sociedade em diferentes épocas. 

Neil Postman (1999) faz uma análise criteriosa apontando o surgimento do 

conceito de infância ao longo dos anos e a causa de seu desaparecimento na 

contemporaneidade, discutindo as condições que a tornaram necessária e 

desnecessária em tempos específicos. Em seu livro ''O desaparecimento da 

infância'' (Postman, 1999) diz que após a invenção da tipografia foi que surgiram as 

primeiras ideias sobre infância e que logo após houve uma nova concepção de 

adulto através da divisão entre quem sabia ou não ler. 

A tipografia criou um novo mundo simbólico que exigiu, por sua vez, uma 
nova concepção de idade adulta. A nova idade adulta, por definição, excluiu 
as crianças. E como as crianças foram expulsas do mundo adulto, tornou-se 
necessário encontrar um outro mundo que elas pudessem habitar. Este 
outro mundo veio a ser conhecido como infância (POSTMAN,1999, p.34). 

Para o autor, uma maior acessibilidade à leitura escrita e a outras formas de 

comunicação foi possível através do surgimento da prensa tipográfica, no século 

XVI. Assim, um indivíduo adulto diferenciava-se das crianças à medida que este 

soubesse ler, fazendo da alfabetização um requisito necessário para a entrada no 

mundo adulto. Dá-se início as fases da infância e como reforça Postman (1999), ''o 

domínio sobre o alfabeto e depois o domínio sobre todas as habilidades e o 

conhecimento que foram organizados para as etapas seguintes constituíram não só 

um currículo, mas também uma definição de desenvolvimento infantil'' 

(POSTMAN,1999, p.60). 
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Segundo Postman (1999), as linhas divisórias entre infância e vida adulta são 

fragmentadas à medida que a mídia eletrônica se instala na sociedade, criando 

dessa forma crianças "adultizadas" e adultos "infantilizados", permitindo a 

observação sobre um desaparecimento da infância. O autor ressalta que: "Tanto 

quanto as diferentes formas de vestir, as brincadeiras das crianças, antes tão 

visíveis nas ruas das nossas cidades, também estão desaparecendo" 

(POSTMAN,1999, p.17). O que o autor sustenta em relação à sociedade americana 

pode também ser observado em nosso contexto social, onde características de 

adultos estão cada vez mais presentes em crianças, brincadeiras modificadas, 

aumento dos índices de violência envolvendo crianças, etc. Postman (1999) também 

traz outras evidências que afirma serem provas de que de fato a infância está 

desaparecendo. Entre elas pontuaremos a ''fusão do gosto e estilo de crianças e 

adultos'' (POSTMAN,1999, p.133) e a ''representação da criança na mídia como 

adultos em miniaturas'' (idem). 

[...]um espectador atento das comédias de costumes, das novelas ou de 
qualquer outro formato popular da TV notará que as crianças de tais 
programas não diferem significativamente em seus interesses, na 
linguagem, nas roupas ou na sexualidade dos adultos dos mesmos 
programas (POSTMAN, 1999, p.135). 

 Os limites não definidos entre esses dois mundos vêm tornando difícil a 

distinção entre ambos, já que as diferenças não são enfatizadas. Ainda segundo 

Postman (1999), com o desenvolvimento do telégrafo no século XIX, a informação 

fez com que as diferenças entre culturas se tornassem irrelevantes. O telégrafo 

elétrico foi o primeiro meio de comunicação a ultrapassar os limites da velocidade da 

mensagem até então conhecidos, formando um universo de informações 

descontextualizadas e incontroláveis criando um público e um mercado para a 

notícia. Afirma que a partir de então mudanças foram acontecendo e o surgimento 

da fotografia, tv, telefone, rádio e internet, tornou impossível o controle da 

informação. Em tempos diferentes de surgimento, tais meios de comunicação 

propiciaram que um mundo de imagens fosse criado alterando a forma de 

informação, carregando significados cruciais. Com a televisão, a divisão de 

informações entre adultos e crianças se tornou invisível, já que os entretenimentos 

estão disponíveis a todos os públicos, homogeneizando a forma de apresentação 

dos mesmos. Diferentemente dos livros, no uso da mídia televisiva não são 

necessários hierarquias de compreensão, uma vez que a imagem é para todos.  
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A televisão oferece uma alternativa bastante primitiva mas irresistível à 
lógica linear e sequencial da palavra impressa e tende a tornar irrelevantes 
os rigores de uma educação letrada. Não há á-bê-cê para imagens. Ao 
aprendermos a interpretar o significado das imagens, não precisamos de 
aulas de gramática ou ortografia ou de lógica ou vocabulário. 
(POSTMAN,1999, p.93). 

Postman (1999) também descreve os três motivos pelos quais a linha 

divisória entre infância e idade adulta vem desaparecendo:  

[...]a televisão destrói a linha divisória entre infância e idade adulta de três 
maneiras, todas relacionadas com sua acessibilidade indiferenciada: 
primeiro, porque não requer treinamento para apreender sua forma; 
segundo porque não faz exigências complexas nem à mente nem ao 
comportamento; e terceiro porque não segrega seu público. Com a ajuda de 
outros meios eletrônicos não impressos, a televisão recria as condições de 
comunicação que existiam nos séculos quatorze e quinze. Biologicamente 
estamos todos equipados para ver e interpretar imagens e para ouvir a 
linguagem que se torna necessária para contextualizar a maioria dessas 
imagens. O novo ambiente midiático que está surgindo fornece a todos, 
simultaneamente, a mesma informação. Dadas as condições que acabo de 
descrever, a mídia eletrônica acha impossível reter quaisquer segredos. 
Sem segredos, evidentemente, não pode haver uma coisa como infância 
(POSTMAN,1999,p.94). 
 

Assim, a tese de Postman (1999) apresenta a infância como algo 

insustentável, ou seja, as fronteiras demarcadas pela prensa tipográfica começaram 

a perder suas forças. Para o autor, na medida em que não há segredos, ou seja, a 

imagem é encontrada ao alcance de todos, não há o que diferencie a vida adulta da 

infância impedindo o controle de informações na sociedade midiática. 

Os meios de comunicação de massa trazem novos acessos para o público 

infantil, submetendo-o a um contato direto com os novos aportes tecnológicos. A 

revolução dos meios de informação permitiu que um modelo "padronizador" se 

instalasse nas culturas, permitindo transformações significativas oriundas do 

capitalismo. Solange Jobim e Souza (2005) ressalta que " as crianças de hoje em 

dia encontram-se num barco à deriva" (SOUZA,2005, p.92). O surgimento de 

diferentes meios pelos quais a mídia é propagada faz com que algumas concepções 

até então construídas para a diferenciação de adulto e criança sejam rompidas por 

conta da tendência de acessibilidade à informação que presenciamos no mundo 

contemporâneo. Diferentemente dos séculos passados, onde o controle da 

informação era destinado à família e à escola, a sociedade vive um transbordamento 

de informações, ultrapassando os limites de divulgação até então conhecidos e o 

acesso que as crianças possuíam a determinados conteúdos.  
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A infância, como tentei mostrar, foi o fruto de um ambiente em que uma 
forma especial de informação, exclusivamente controlada por adultos, 
tornou-se pouco a pouco disponível para as crianças por meios 
considerados psicologicamente assimiláveis. A subsistência da infância 
dependia dos princípios da informação controlada e da aprendizagem 
social. Mas o telégrafo iniciou o processo de extorquir do lar e da escola o 
controle da informação (POSTMAN,1999, p. 85). 

Vale salientar que as formas de brincar e ser criança, bem como o espaço 

social são outros, mas que a infância se encontra presente, ainda que de forma 

diferenciada. As formas de entretenimento e atuação da mídia nos levam à 

observação de elementos distintos ao longo dos anos, assim como o processo de 

construção do conceito de infância, mas devemos interpretar suas novas formas 

inventadas pelas gerações no decorrer do tempo, em cada etapa da história. Não 

queremos aqui avaliar o que é bom ou ruim nas informações transmitidas às 

crianças, porém depende do conteúdo exibido, o tempo de exposição ao mesmo, 

entre outros fatores. Interessante ressaltar sobre a interpretação que o público 

infantil faz das imagens e informações adquiridas e as possíveis consequências 

oriundas dos discursos midiáticos. É preciso questionarmos os modos como as 

crianças estão se relacionando com os meios de comunicação e avaliarmos a 

influência da mídia, que tem resultado além de outras consequências, um consumo 

exagerado e afetado a constituição da infância. 

São produzidos diversos significados relacionados à infância bem como 

diferentes maneiras de como lidar com as crianças e suas características singulares, 

o que nos leva a observar os distintos modos de ser criança. Um dos aspectos 

indispensáveis na compreensão deste processo é a proposta do capitalismo e sua 

capacidade de orientar os indivíduos a certas realizações. Euclides André Mance 

(1998) afirma que dentro do processo de que cada pessoa dentro de suas utopias 

procura se realizar no que ainda não é, o capitalismo possui um grande papel na 

formulação de tais realizações. Afirma ainda que a sociedade impulsiona cada 

pessoa a nunca estar satisfeita com o que é ou tem, levando-a a buscar sempre 

mais. Sendo assim, o capitalismo como um grande formulador de utopias leva os 

indivíduos a estarem sempre à frente dos demais, ou seja, ser o maior e melhor, 

possuindo em maior quantidade e em melhor qualidade que os outros, produzindo 

assim não apenas mercadorias, mas subjetividades. Dessa forma, movidos por 

desejos e necessidades individuais ou até mesmo grupais, os indivíduos agem de 
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forma a alimentar suas utopias, processo participante na produção de subjetividade 

dos mesmos.  

A ideologia do capitalismo o coloca como um importante orientador na 

construção de subjetividade, à medida que propõe a todo instante novas formas de 

consumo formulando utopias de bem-estar constante. Carreteiro e colaboradores 

(2008) afirmam que os produtos do mercado capitalista ''tendem a ser consumidos e 

participam da produção de subjetividade'' (CARRETEIRO et al, 2008, p.166) e 

enfatiza o papel das mídias de massa neste contexto, discutindo a forma que atuam 

na produção de subjetividade capturando desejos e anseios através de um jogo de 

ilusões identitárias. 

A fronteira entre ter e ser torna-se quase inexistente. O modo pelo qual a 
mídia opera essas imagens atua diretamente na constituição das 
subjetividades contemporâneas, na medida em que produz significações, 
saberes que vão ditar modos de ser e estar na cultura em que se vive 
(CARRETEIRO et al, 2008, p.171). 

Nas sociedades tradicionais, as experiências eram vivenciadas à medida que 

o que era ofertado pelo outro, ou seja, aquilo que o outro experienciava, era passado 

como modelo. Ao entrar em extinção a capacidade de contar histórias, não há como 

ter a troca de experiências. Benjamin (1987) faz uma análise histórica sobre o 

declínio da narrativa e observa que o ''narrador'' encontra um déficit em sua proposta 

de narrar, porque com a chegada das forças produtivas a narrativa vai perdendo o 

seu valor frente à capacidade atual da notícia de ser válida enquanto novidade visto 

que logo é substituída. Sendo assim, o autor nos convida a refletir sobre o fim da 

arte de narrar à experiência, oriundo de um novo comportamento social, fazendo 

com que se ampliem as distâncias entre os indivíduos, motivados por uma sensação 

de coletividade que na realidade se resume em experiências vividas isoladamente. 

Nesse sentido Carreteiro (2008) afirma: 

Parece que, nos nossos dias, a relação tende mais para as pequenas 
histórias do que para as grandes. Os elementos principais para a narração 
oral, o tempo e a paciência, caíram quase em desuso [...]. Outros sentidos 
passam a ser privilegiados e é nesse contexto que as sensações ganham 
destaque (CARRETEIRO, 2008, p.172). 

Dessa forma modelos sociais são estabelecidos, e nesse sentido os discursos 

midiáticos dão valor à transmissão da mensagem por intermédio de sensações em 

um curto espaço de tempo. Zygmunt Bauman (1999) aponta a forma como a 

sociedade atual molda seus membros, afirmando que ''é ditada primeiro e acima de 
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tudo, pelo dever de desempenhar o papel de consumidor. A norma que nossa 

sociedade coloca para seus membros é a da capacidade e vontade de desempenhar 

esse papel'' (BAUMAN,1999, p.88). Nesta configuração de sociedade, as crianças 

são fortes aliadas para garantir a continuidade do modelo da sociedade de consumo 

e os elementos fundamentais para a sua manutenção. Assim, podemos observar o 

viés do marketing infantil cada vez mais presente em nosso dia a dia, através de 

campanhas publicitárias, comerciais, entre outros, por exemplo. 
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3 – Capitalismo, produção de subjetividade e relações de poder na sociedade  

 

Com o capitalismo, surgem novas formas de pensar e agir, impulsionando de 

certa forma um processo de modelagem da subjetividade dos indivíduos e 

viabilizando que vazios sejam "preenchidos", ainda que através de utopias, levando 

o sujeito a uma busca incessante de se tornar completo. Mance (1998) afirma que 

cada pessoa tem suas próprias utopias, buscando realizar aquilo que ainda não 

possui (no tangente a seus desejos e necessidade, como vimos anteriormente), e 

que a sociedade orienta as utopias das pessoas para certas realizações. 

Vivemos em uma época onde mudanças de normas e costumes sociais 

ocorrem constantemente, acarretando transformações que trazem consequências 

para a vida dos indivíduos. A questão do poder, que sempre esteve presente nas 

relações humanas, está diretamente ligada à forma pela qual é realizado o manejo 

dos corpos. Quando pensamos em poder somos remetidos a imaginar diferentes 

partes que atuam na execução e manutenção do mesmo, gerando domínio e posse. 

E mais, geralmente somos levados a pensar a ideia de poder político, porém, onde 

há relacionamentos pessoais, há relações de poder. Podemos encontrar nos 

escritos de Foucault (2002) que não existe uma única relação de poder, mas várias 

relações de poder distribuídas na sociedade. O autor define poder como uma rede 

de relações nas quais os indivíduos estão inseridos a todo o tempo. Os mecanismos 

de poder atuam de forma a disciplinar e controlar os indivíduos e nesse sentido o 

poder disciplinar adestra os corpos, tendo em vista a docilidade dos mesmos. 

 Foucault (2002) apresenta a disciplina mediante uma sociedade controladora 

e o poder que é exercido pela mesma sobre o corpo do indivíduo, impondo-lhe 

limitações, proibições ou obrigações. Interiorizada, a disciplina cria desde então, 

corpos ''dóceis'' (FOUCAULT, 2002, p.119), que sofrem facilmente a ação da 

manipulação; verdadeiras máquinas de obedecer que além de fazerem o desejado, 

operam com a eficácia que lhe são esperados; ''a disciplina aumenta as forças do 

corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em 

termos políticos de obediência)'' (FOUCAULT, 2002, p.119). 

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte 
do corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, 
nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação 



 

 

24 

que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, 
e inversamente (FOUCAULT, 2002, p.119). 

Ao analisar as práticas de poder nas relações existentes na sociedade, 

podemos entender como as instituições possuem um papel fundamental na 

manipulação dos corpos, gerando desejos de aumentar cada vez mais suas 

capacidades e fazendo-os ocupar uma relação de sujeição cada vez mais 

acentuada. 

Para Foucault (2002), o poder passa a uma condição disciplinar ao ser 

observada a prática em diversas instituições em variadas esferas da sociedade, 

como quartéis, hospitais, escolas, fábricas, ou seja, onde quer que existam 

relacionamentos humanos. Estando em toda a parte, o indivíduo é sempre refém de 

uma instituição e tais relações de poder encontram-se fora do Estado, colocando-o 

na posição de mais uma instituição detentora do poder, porém, não o constituidor 

central do mesmo. Sendo assim, não há um único poder, mas diferentes práticas de 

poder presentes nas mais diversas estruturas sociais e que se constituem por meio 

das disciplinas.  

Surge então a análise de inúmeras técnicas de poder, que fazem do corpo o 

elemento central da prática de adestramento, marcando a atuação do poder 

disciplinar sobre os corpos. O ser humano, frente a uma cultura capitalista, é 

apropriado de valores que colocam o corpo na condição de objeto, mercadoria e 

instrumento de geração de lucro. À medida que a mídia se fortalece do poder que 

exerce sobre os corpos, há um controle desenfreado dos padrões estabelecidos que 

envolvem o corpo como fonte de renda, ou seja, objeto do capital que visa seus 

interesses e se apropria de ''corpos dóceis'' para assim satisfazê-los. ''É dócil um 

corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e 

aperfeiçoado'' (FOUCAULT, 2002, p.118). Os indivíduos são mergulhados num 

mecanismo nas quais as relações de obediência e utilidade trabalham mutuamente, 

permitindo que a ''coerção disciplinar estabeleça no corpo o elo coercitivo entre uma 

aptidão aumentada e uma dominação acentuada'' (FOUCAULT,2002, p.119).  

Está ao conhecimento de boa parte da população, que os conteúdos 

midiáticos geralmente estão a serviço das classes sociais dominantes, detentoras da 

maior parte do capital e que procuram instigar nos indivíduos uma série de 

sensações. Como afirma Bauman (1999): 
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Não tanto a avidez de adquirir, de possuir, não o acúmulo de riqueza no seu 
sentido material, palpável, mas a excitação de uma sensação nova, ainda 
não experimentada – este é o jogo do consumidor. Os consumidores são 
primeiro e acima de tudo acumuladores de sensações; são colecionadores 
de coisas apenas num sentido secundário e derivativo (BAUMAN,1999, 
p.90). 

Vemos o poder transmitido e reproduzido pelos indivíduos, ultrapassando 

gerações. E a mídia cada vez mais se apropriando de sua capacidade de 

propagação de discursos, impõe uma disciplina ao corpo; que deve se adequar 

funcional e espacialmente. 

[...] não se trata de cuidar do corpo, em massa, grosso modo, como se 
fosse uma unidade indissociável mas de trabalhá-lo detalhadamente; de 
exercer sobre ele uma coerção sem folga, de mantê-lo ao nível mesmo da 
mecânica — movimentos, gestos atitude, rapidez: poder infinitesimal sobre 
o corpo ativo (FOUCAULT, 2002, p.118). 

Na sociedade moderna, que Foucault chama de sociedade disciplinar, o 

homem moderno que tem como características ser economicamente útil e 

politicamente dócil, se constitui então através de tais táticas, utilizando-se de moldes 

que garantem qualidade e controle. O corpo deve assumir uma postura adequada 

que o faça operar com mais eficiência à medida que é submetido e aperfeiçoado 

para se tornar útil. 

Podemos notar que como nos mostra Foucault (2002), o corpo sempre se 

encontra numa posição dentro de um campo de maneira que as relações de poder 

venham produzir as mais diferentes formas de marcas. Os efeitos que as relações 

de poder produzem na constituição do sujeito são fundamentais para análise da 

produção de subjetividade do mesmo. Para Cristiana Campos e Solange Jobim e 

Souza (2003), a mídia faz parte do nosso cotidiano e suas mais numerosas formas 

de apresentação na sociedade assumem um papel importante na construção de 

valores culturais.  A relação de poder manifesta pela mídia através da publicidade, 

nos leva a refletir sobre o controle que a indústria do consumo exerce sobre os 

indivíduos, em especial as crianças. Ainda segundo as autoras, ''a publicidade se 

utiliza de modo indiscriminado da imagem da criança, [...] criando uma nova fórmula 

de estratificação social e cultural'' (CAMPOS E SOUZA, 2003, p.15). Trata-se da 

''anatomia-política'' dos escritos de Foucault (2002), que ''define como se pode ter 

domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que façam o que se quer, 

mas que operem como se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que 

se determina'' (FOUCAULT,2002, p.119). Cabe ressaltar, portanto que, para 
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Foucault (2002) as relações de poder não têm como objetivo gerar consequências 

negativas, pois geram novos saberes. 

Temos que deixar de descrever sempre os efeitos de poder em termos 
negativos: ele ''exclui'', ''reprime'', ''recalca'', ''censura', ''abstrai'', ''mascara'', 
''esconde''. Na verdade, o poder produz; ele produz realidade; produz 
campos de objetos e rituais da verdade. O indivíduo e o conhecimento que 
dele se pode ter se originam nessa produção (FOUCAULT, 2002, p.161). 

Os produtos oferecidos pelo mercado capitalista, à medida que se tornam 

ultrapassados, o que acontece instantaneamente, faz com que o objeto de desejo 

seja substituído rapidamente, o que potencializa a busca pelo "bem-estar" ser uma 

corrida sem fim. Um jogo de ilusionismo se instala, juntamente com o desejo de 

sempre possuir o novo, o que coloca o indivíduo em um "status" maior que o outro 

pelo simples fato de possuir e não se sentir "ultrapassado", passando muitas das 

vezes por cima de suas próprias limitações para ser inserido em um determinado 

meio. 

Para aumentar sua capacidade de consumo, os consumidores não devem 
nunca ter descanso. Precisam ser mantidos acordados e em alerta sempre, 
continuamente expostos a novas tentações, num estado de excitação 
incessante – e também, com efeito, em estado de perpétua suspeita e 
pronta insatisfação. As iscas que os levam a desviar a atenção precisam 
confirmar a suspeita prometendo uma saída para a satisfação: ''Você acha 
que já viu tudo? Você ainda não viu nada! ''(BAUMAN,1999, p.91). 

Vemos que, as exigências do mercado de consumo impõem constante 

movimento sustentando um desejo que nunca é satisfeito. Vivemos em uma época 

na qual as instituições não são unicamente as detentoras de poder, controladoras do 

sujeito e do espaço. O controle exercido na constituição do sujeito nos dias de hoje 

se dá através da instauração do sistema capitalista. Por esse motivo, a 

padronização na qual se funde consequentemente em uma unificação do universo 

adulto e infantil. 

Como vimos no tópico 1, a diferenciação entre crianças e adultos era 

caracterizada pelo domínio da leitura, porém, pela lógica do capital, a palavra dá 

lugar à imagem, fazendo com que dessa forma a leitura da imagem assuma uma 

significação maior na comunicação pois ''requer percepção, não concepção'' 

(POSTMAN,1999, p.92). Dessa forma, a mídia investe nos indivíduos como 

consumidores e nesse sentido Postman afirma que ''a televisão revela às crianças, 

na mais tenra idade, as alegrias do consumismo'' (idem, p.109). 
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Também não afirmo que no passado as crianças ignoravam completamente 
os assuntos do mundo adulto; nunca, porém, desde a Idade Média, as 
crianças souberam tanto   sobre   vida adulta como agora. Nem mesmo as 
meninas de dez anos que trabalhavam nas minas da Inglaterra no século 
dezoito eram tão sabidas como as nossas crianças. As crianças da 
revolução industrial sabiam muito pouco   além do horror de suas próprias 
vidas. Graças ao milagre dos símbolos e da eletricidade, nossas   crianças 
sabem   tudo que qualquer outra pessoa sabe - de bom e de mau.   Nada é 
misterioso, nada é atemorizante, nada é escondido das vistas do público 
(POSTMAN,1999,p. 110). 

Assim, percebemos que não houve uma transformação da criança, mas das 

formas que são apresentadas às mesmas para a produção de subjetividade diante 

das informações que lhe estão disponíveis em diversos contextos. ''Os indivíduos 

são reduzidos a nada mais do que engrenagens concentradas sobre o valor de seus 

atos, valor que responde ao mercado capitalista e seus equivalentes 

gerais''(GUATTARI E ROLNIK, 1996,p.40). 

Guattari e Rolnik (1996) apresentam a produção de subjetividade como 

''matéria-prima da evolução das forças produtivas em suas formas mais 

desenvolvidas'' (p.26). Assim, podemos entender as mudanças das formas de se 

produzir subjetividades ao longo dos tempos, visto que se estabelecem na forma 

como o indivíduo percebe o mundo e se articula com a sociedade. O que nos é 

apresentado pelos dispositivos sociais e os discursos que nos rodeiam opera por 

meio de esquemas dominantes. ''Trata-se de sistemas de conexão direta entre as 

grandes máquinas produtivas, as grandes máquinas de controle social e as 

instâncias psíquicas que definem a maneira de perceber o mundo''(GUATTARI E 

ROLNIK, 1996, p.27). 

Ainda segundo os autores, agenciamentos de enunciação produzem a 

subjetividade; máquinas de expressão em suas diversas naturezas. 

 Implicam o funcionamento de máquinas de expressão que podem ser tanto 
de natureza extra pessoal, extra individual (sistemas maquínicos, 
econômicos, sociais, tecnológicos, icônicos, ecológicos, etológicos, de 
mídia, enfim sistemas que não são mais imediatamente antropológicos), 
quanto de natureza infra-humana, intrapsíquica, intrapessoal (sistemas de 
percepção, de sensibilidade, de afeto, de representação, de imagens, de 
valor, modos de memorização e produção de idéia, sistemas de inibição e 
de automatismos, sistemas corporais, orgânicos, biológicos, fisiológicos, 
etc.) (GUATTARI E ROLNIK, 1996, p.31). 

 

Assim, ''os indivíduos são o resultado de uma produção de massa'' 

(GUATTARI E ROLNIK, 1996, p.31) e a subjetividade é ''essencialmente fabricada e 
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modelada no registro do social'' (idem). Daí a significação produzida pelo discurso 

midiático na produção da subjetividade infantil. A respeito disso afirmam: 

De fato, elas percebem o mundo através das personagens do território 
doméstico, no entanto isso é apenas em parte verdadeiro. Seu tempo é 
passado principalmente diante da televisão, absorvendo relações de 
imagem, de palavras, de significação. Tais crianças terão toda a sua 
subjetividade modelizada por esse tipo de aparelho. (GUATTARI E ROLNIK, 
1996, p.32-33). 

Sendo assim, os indivíduos absorvem cada vez mais o que o poder lhes 

proporciona, como espécies de ''robôs, solitários e angustiados'' (GUATTARI E 

ROLNIK, 1996, p.40). A seguir trataremos a posição do sujeito frente as mais 

diversas formas de obtenção de informação e o lugar ocupado pela criança, 

englobando as estratégias de controle dos diversos atores que produzem os 

discursos propagados pela mídia. 
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4 – Mídia, infância e controle da informação 

 

Gilles Deleuze (1992) aponta como se deu a transição da sociedade 

disciplinar à sociedade de controle na segunda metade do século XX, após a 

Segunda Guerra Mundial. O poder antes exercido pelas instituições migra diante as 

novas formas de informação na sociedade moderna. Segundo o autor, na sociedade 

de controle os indivíduos não estão alocados em recintos fechados como na 

disciplinar, ou seja, o controle é exercido em campo aberto e sem padrões fixos.  

Os confinamentos são moldes, distintas moldagens, mas os controles são 
uma modulação, como uma moldagem auto deformante que mudasse 
continuamente, a cada instante, ou como uma peneira cujas malhas 
mudassem de um ponto a outro (DELEUZE,1992, p.221). 

Assim, são estabelecidas novas formas para vigilância que possuem como 

base a tecnologia da informação, fazendo com que os mecanismos de sujeição 

continuem os mesmos, porém, de forma aprimorada, uma ''mutação do capitalismo'' 

(DELEUZE,1992, p.223). Deleuze diz que, ''o homem não é mais o homem 

confinado, mas o homem endividado'' (idem, p.224), mudando a atuação das 

instituições e de forma que os dispositivos de poder atuem em todas as esferas 

sociais, onde “os indivíduos nunca conseguiriam terminar coisa alguma, pois 

estariam sempre enredados numa espécie de formação permanente, de dívida 

impagável, prisioneiros em campo aberto” (COSTA, 2004, p.161).  

Há uma nova lógica de confinamento, mas sem a necessidade da existência 

de muros, é como se o indivíduo sofresse uma espécie de incorporação das práticas 

disciplinares independente da presença de uma autoridade detentora de poder e se 

tornasse aliado de seu próprio controle. Nesse sentido, Rosemere Aguero (2004) 

afirma: 

A proliferação de câmeras de vídeo em muitos espaços sociais, o uso de 
transponders, de aparelhos celulares, cartões de crédito e da comunicação 
pela internet facilitaram o exercício de mecanismos de vigilância e controle 
cada vez mais eficientes (AGUERO, 2008, p.35). 

Segundo Deleuze (1992), a sociedade de controle caracteriza-se pela 

invisibilidade e pelo normandismo que se expande junto às redes de informação na 

qual existe uma vigilância contínua por toda parte e o que antes era feito por 

''aprisionamento'' com espaço delimitado, passa a uma espécie de manipulação 

menos visível expandindo-se de forma onipresente. ''O controle é de curto prazo e 
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de rotação rápida, mas também contínuo e ilimitado, ao passo que a disciplina era 

de longa duração infinita e descontínua'' (DELEUZE, 1992, p.224). 

O indivíduo ''dócil'' que antes dependia das instituições, como escolas e 

fábricas para o exercício da disciplina e controle dos corpos, atualmente não faz uso 

de confinamentos para ser manipulado. 

O símbolo do controle agora não é mais o panóptico, mas a web, a rede 
digital de comunicação mundial, que concentra toda a informação dos 
indivíduos em banco de dados. O princípio de docilidade continua, no 
entanto, o mesmo, pois os indivíduos entregam voluntariamente seus dados 
a vigilância (AGUERO, 2008, p.36). 

De forma mais branda (no que diz respeito à visibilidade), os indivíduos 

continuam sob os efeitos de dispositivos disciplinares, mas externo às instituições. 

Os efeitos da atuação da mídia na vida dos indivíduos contribuem para a própria 

manipulação, visto que continuam dóceis voluntariamente, permitindo que o controle 

seja ''interiorizado pelos indivíduos, como necessário e absolutamente vital'' 

(AGUERO, 2008, p.36). Cabe aqui apresentar a posição ocupada pelos conteúdos 

midiáticos na sociedade de controle e a importância dos meios pelos quais são 

propagados frente aos novos mecanismos de controle e vigilância mantidos pela 

tecnologia da informação e suas manifestações de poder. Produz-se através de 

imagens, outdoors, vídeos, programas de televisão, reportagens, a interiorização do 

controle, aprisionando os ''corpos dóceis'' de maneira sutil, permitindo-nos observar 

que mesmo quase que imperceptível, o poder manifesta-se ininterruptamente. A 

autora ainda analisa que as produções da mídia, campo ainda novo das empresas 

de comunicação agem de acordo com condições específicas garantindo ''ampla 

circulação em escala massiva''. 

[...] mais do que ''colocar no ar'' uma série de enunciados de várias 
formações discursivas diferentes - formações que disputam, na sociedade, 
uma espécie de ''hegemonia das significações'' - a mídia, suponho, constrói, 
reforça e multiplica enunciados seus, em sintonia ou não com outras 
instâncias de poder (FISHER,1996, p.123). 

Ao tomarem como ''verdade'' algo que viram ou ouviram, os indivíduos 

afirmam o poder dos discursos midiáticos, que assim têm a sua força de efeito 

ampliada, algo que ocorre de forma diferente em relação a um discurso que opera 

pelas páginas de um livro didático por exemplo. Catharina Bucht e Cecília Von 

Feilitzen (2002) trazem a importância da mídia e a forma com que as ''verdades'' 

passadas através da mesma orienta a criança na construção de significados e 
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produção de subjetividade. As autoras afirmam que ''dirigindo os conteúdos de mídia 

e a propaganda para os mais jovens, torna-se mais fácil alcançar penetração entre 

os adultos agora e no futuro'' (BUCHT e FEILITZEN,2002, p.69). Analisando os 

contextos nos quais a imagem da criança aparece na mídia, discorrem sobre o fato 

das crianças serem apresentadas com maior frequência nas propagandas do que 

nos conteúdos em geral, associando-as ao valor econômico que possuem para os 

produtores da informação.  

O fato de as crianças aparecerem com maior frequência nas propagandas 
do que nos conteúdos gerais da mídia é muito provavelmente, um sinal de 
que elas possuem um valor econômico e de consumo comparativamente 
alto na sociedade – como consumidores presentes e futuros e como 
vendedores de conceitos e estratégias de propaganda de produtos, valores 
e estilos de vida (BUCHT E FEILITZEN, 2002, p.73). 

Assim, como parte integrante do dia a dia das crianças, muitas vezes 

retratando-as como miniaturas de adultos, a mídia controla a produção da 

subjetividade infantil pois as informações fluem cada vez mais livres, fazendo com 

que a cultura da mídia seja instaurada de forma intensiva e onipresente.  

A ideia que temos da infância é ampliada para além da criança constituída por 

meio das instituições modernas. O poder é difundido através de diversos produtores 

culturais que possuem o controle da informação e contribuem para as mais diversas 

formas de viver a infância. E como temos notado e avaliamos no tópico 3, os 

propagadores da cultura infantil têm como objetivo fazê-la altamente lucrativa, e na 

maior parte do tempo faz uso de signos visuais. Por possuir um caráter divertido e 

convidativo, além de coloridos, os conteúdos da mídia fazem com que as crianças 

se sintam parte integrante da sociedade. 

As crianças usam a mídia, entre outras razões, porque elas acham-na 
divertida, excitante e imaginativa, e porque passam por experiências de 
aprendizado. Sentem também que a mídia as faz ''sentirem-se incluídas'' em 
meio às pessoas e aos acontecimentos, o que algumas vezes leva à 
formação de amizades.'' (BUCHT e FEILITZEN, 2002, p.79). 

Consequentemente, boa parte dos conteúdos são acessíveis à criança, onde 

busca diversão e cria seus próprios conceitos, construindo por meio da mídia sua 

identidade. '' Elas querem aprender, se divertir, construir relações sociais e criar sua 

própria identidade - também no meio da mídia.'' (BUCHT e FEILITZEN,2002, p.69). 

Mobiliza dessa forma o desejo, criando necessidades e padrões de comportamentos 

característicos da sociedade de controle. Nesse sentido as autoras afirmam que ''é 
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necessário, portanto, examinar quais são os aspectos indesejáveis da imitação e 

quais podem ser importantes para a criança em sua vida cotidiana e em seu 

contexto cultural.'' (BUCHT e FEILITZEN,2002, p.207). 

Como vimos nos escritos de Postman (1999), a televisão possui significativa 

importância na elaboração e organização do pensamento infantil. Mirelly Pereira e 

Laurete Ruaro (2009) afirmam que por meio de um discurso lúdico, a televisão 

atinge as crianças pelo apelo à fantasia e além da ideologia veiculada pela mídia, 

também passam a reproduzir discursos já estabelecidos. 

As crianças fazem da televisão umas das principais fontes de lazer e os 
aspectos lúdicos das mensagens destinadas a esse público sugerem ao 
imaginário infantil reprodução de representações sociais específicas criadas 
a partir da demanda capitalista que é traduzida pelo apelo ao consumo e à 

relativização de valores e crenças. (PEREIRA e RUARO,2002, p.3310). 

 Pensar em uma construção social da infância e realizar a leitura de um 

possível ‘’desaparecimento’’ da mesma requer a sensibilidade de pensarmos em um 

grande e profundo processo do capitalismo. Portanto, concluímos que a análise que 

a análise de Postman (1999) é pensada através de um desenvolvimento do 

capitalismo, que não se apresenta de forma positiva ou negativa, mas cria em 

determinados contextos diferentes formas de viver. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer dessa produção foram apresentados o nascimento da infância a 

partir de um contexto histórico-social; o que leva à reflexão sobre um possível 

desaparecimento da mesma diante de diversas mudanças na sociedade e a forma 

pelo qual o discurso produzido pela mídia potencializa tais transformações e 

contribui para a produção de subjetividade infantil. 

Foi possível a compreensão de que diversos aspectos participam das 

mudanças que vêm ocorrendo ao longo dos anos. Puderam ser analisados neste 

trabalho os fatores que contribuíram e contribuem para as formas do modo como 

vemos a infância em diferentes contextos sociais. 

A ideologia do capitalismo bem como as mais variadas formas de poder 

atuantes na sociedade e a maneira com que a informação foi sendo propagada, são 

pontos fundamentais que nos levam a entender o discurso midiático no cenário atual 

que atua significativamente na produção de subjetividade dos indivíduos.  

A sociedade passa por diversas transformações e a infância vai se 

estabelecendo diante tais modificações. Pensar a criança hoje é deixar expandir os 

múltiplos contextos e a pluralidade do que vem ser a infância, pois não há 

homogeneidade para um contexto construído historicamente. As crianças já nascem 

inseridas em uma cultura; a cultura do consumo, que ultrapassa o ato de compra 

pois também atua nos valores sociais que ditam regras de convivência. Os 

investimentos do capitalismo e a produção voltada para o consumo nos viabilizam 

compreender as múltiplas alterações dos modos como a criança é vista e as 

diferentes formas de relações humanas que presenciamos na contemporaneidade. 

O discurso produzido pala mídia está ligado à padronização exercida pela 

sociedade de controle, onde os dispositivos de poder atuam em todas as esferas 

sociais, colocando os indivíduos prisioneiros das estratégias de controle. Dessa 

forma, as crianças são fortes aliadas na manutenção de tais estratégias já que são 

passíveis de serem atingidas através de um apelo à fantasia e assim produzirem 

seus valores presentes e futuros, incorporando significados em sua produção de 

subjetividade que levarão para a vida adulta. 
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 Pela lógica capitalista, ao atingir o público infantil os propagadores da cultura 

infantil visam geração de lucro e utilizam-se de ''corpos dóceis'' facilmente atingíveis 

por um caráter divertido e convidativo. Muitas vezes a mídia utiliza-se da imagem da 

criança na divulgação de produtos oferecidos, que a colocam na posição de 

consumidoras e indivíduos consumidos pela sociedade de controle, que tem como 

foco a interiorização de sensações e procura pelo bem-estar. Porém, com as 

estratégias do marketing circulando a todo o tempo, as necessidades e desejos se 

renovam rapidamente, cumprindo dessa forma o objetivo das mídias de massa que 

têm através da criança e do adolescente, o alvo de interesse da propaganda em 

docilizar os corpos visando o benefício que lhe proporcionam de utilidade e 

obediência. 

Nesse cenário podemos entender o motivo pelo qual, na perspectiva de Neil 

Postman, vem ocorrendo um desaparecimento da infância. O autor acredita que a 

infância está em fase de extinção, em razão da ideia que os meios de comunicação 

e a mídia colocam em perigo a linha que divide o mundo adulto do infantil.  

Acreditamos que os modos pelos quais apresentam a criança à mídia e a 

forma como a mesma é apresentada através dela, mostram à sociedade formas 

atuais de realizarmos a leitura da infância para que venhamos expandir nossa 

compreensão sobre o público infantil e criemos novas formas de lidar com a infância 

hoje e nos tempos futuros. Deste modo, abriremos possibilidades de releituras do 

tema em questão, levando em conta as infinitas possibilidades do ser criança e 

abrindo portas para novos estudos que envolvam a temática da infância e a 

produção de subjetividade dos indivíduos frente aos mais variados discursos 

apresentados à sociedade. 
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