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Resumo 

 

O trabalho desenvolve uma discussão sobre a relação entre publicidade, criança e 

tecnologia e analisa de que forma empresas de telefonia utilizam a imagem da 

criança em suas campanhas publicitárias para vender produtos de última geração 

tecnológica. Em termos metodológicos, o artigo descreve e analisa um filme 

publicitário da empresa Claro, problematizando a recorrente relação entre criança, 

tecnologia e relacionamento humano na mídia. Partindo da hipótese de que a 

imagem da criança é utilizada como forma de comoção e síntese da experiência 

humana no século XXI, utiliza-se como base teórica principal os estudos de 

Zygmunt Bauman e Jorge Larrosa. A proposta é analisar de que forma a 

tecnologia pode ser entendida como mediadora das relações humanas 

contemporâneas, e, por fim, entender de que maneira a representação da criança 
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pode ser vista estrategicamente com o objetivo de humanizar e sensibilizar o 

indivíduo pós-moderno para o consumo. 

 

Palavras-chave: Publicidade; criança; tecnologia; experiência humana. 

 
Introdução 

 

 “A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o 

que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o 

que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao 

mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo 

o que se passa está organizado para que nada nos 

aconteça. Walter Benjamin, em um texto célebre, já 

observava a pobreza de experiências que caracteriza o 

nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a 

experiência é cada vez mais rara”. (LARROSA, 2002, p. 21) 

 

Em um mundo tão imediatista, onde cada vez mais os indivíduos se comunicam 

por intermédio de parafernálias tecnológicas que os acompanham e os auxiliam 

em todos os momentos, as pessoas parecem sentir a lacuna ou o vazio de uma 

“experiência humana”. 

 

Colecionamos milhares de amigos nas redes sociais, mas nem sequer 

cumprimentamos muitos deles ao encontrá-los no dia a dia. Dispomos de tantos 

“amigos” em diversos lugares do planeta, mas ao mesmo tempo, somos incapazes 

de olhar de maneira humana e solidária para o nosso vizinho. O medo do vazio da 

vida e a incapacidade do homem em lidar com o sentimento de perda e de 

desapego são algumas das motivações existenciais de que fala Bauman (2004) 

quando se refere às configurações líquidas de nossa sociedade contemporânea. 



 

Vivemos em um tempo no qual a mídia nos promete possibilidades diversas para 

sermos felizes e alcançarmos o sucesso em todos os aspectos da vida. 

Programas de televisão ensinando de que forma comer corretamente, como cuidar 

da saúde, como criar os filhos, como encontrar o emprego perfeito, como 

relacionar-se com o próximo, bem como propagandas e comerciais que prometem 

a possibilidade de viver emoções intensas por meio da compra de produtos e 

serviços. No cenário atual, é evidente o poder e espaço que a mídia ocupa na vida 

das pessoas e também na construção de imaginários sociais, configurando e 

exercendo influência direta nas concepções e representações do que é a família, a 

criança, a infância e como devem ser administradas as formas das relações 

pessoais e de sociabilidade entre os indivíduos.  

 

Neste contexto, percebe-se que recorrentemente os enunciados utilizados nos 

mais diversos espaços da mídia, e, em especial, nas campanhas publicitárias de 

empresas de tecnologia, remetem aquilo que Jorge Larrosa aponta como grande 

ausência em nosso cotidiano contemporâneo: a experiência. Além de apenas 

vender um produto ou serviço, os apelos publicitários propagam a ideia de que o 

ser humano necessita desta experiência que a mediação tecnológica poderá 

suprir. 

  

Outro aspecto observado com frequência na mídia, e que será o ponto central 

deste estudo, é a utilização da imagem da criança nas campanhas publicitárias de 

empresas de telefonia e tecnologia. Dessa forma, este artigo tem o objetivo de 

discutir a relação publicidade, tecnologia e criança, além de analisar a estreita 

relação da cultura do consumo tecnológico com as identidades e comportamentos 

do sujeito pós-moderno. A problematização está em analisar de que maneira as 

campanhas publicitárias destas empresas utilizam a representação da criança 

para vender seus produtos de última geração, como pacotes de internet, TV por 

assinatura e celulares.  



 

Para contextualizar o estudo e relacioná-lo com o cenário atual da sociedade, 

utilizaremos como base teórica principal os estudos de Zygmunt Bauman e Jorge 

Larrosa. O objeto de análise do presente artigo foi constituído da descrição e 

observação de um filme publicitário televisivo, oriundo da campanha publicitária do 

último produto lançado na mídia pela empresa Claro: a internet móvel 4Gmax.  

 
Tecnologia, consumo e relações humanas 
 
Podemos afirmar que estamos em um tempo no qual o consumo e a fabricação de 

produtos que prometem a cada dia serem mais tecnológicos, instantâneos e 

facilitadores da vida apressada do ser humano contemporâneo estão crescendo 

vigorosamente. As relações humanas, sejam em ambientes de trabalho, entre 

amigos ou familiares, estão cada vez mais mediadas pela tecnologia. O tempo 

está menor. As pessoas que vivem nesta modernidade líquida (BAUMAN, 2001) 

tem a cada dia uma lista maior de problemas e atividades para resolver e cada vez 

menos tempo para relacionar-se e até mesmo preocupar-se com o próximo.  

 

Conforme nos lembra Bordini (2007, p. 51) o século XXI foi inaugurado “como 

mais um tempo sombrio em que as promessas do Iluminismo, de progresso e 

pacificação das nações por meio do conhecimento e da racionalidade, tão 

acarinhadas pela modernidade, mostram-se impossíveis de serem cumpridas”. 

Para a autora, em detrimento dos eventos que inauguraram o último século, como 

guerras santas, catástrofes devido ao aquecimento global e a subnutrição de mais 

de 800 milhões de pessoas no mundo, a ciência e a arte encontram-se em um 

“estado de inanidade”(ibidem). Ocorre, portanto, uma total desrealização do ser 

humano, que o reduz a um mero reflexo em meio a um mundo de simulacros 

eletrônicos.  

 



 

Neste sentido, computadores, tablets, telefones celulares, internet e demais 

tecnologias chegam para preencher o vazio da distância entre os humanos, 

prometendo instantaneidade nos relacionamentos e conexões de última geração 

na velocidade de nossas emoções4. É neste cenário propício, onde o semelhante 

não é visto como próximo, que o consumo se instala, conforme nos indica Bordini. 

Segundo ela, a falta do olhar humano para o próximo aumenta o vazio das almas, 

pois, enquanto o “semelhante não passa de uma imagem, destituída de 

substância, os laços de sociabilidade se desfazem num individualismo de penosa 

solidão, aumentando o vazio das almas que as mercadorias se apressam em 

preencher constantemente” (BORDINI,2007, p. 52).  

 

Hoje adentramos na dimensão das relações virtuais mediadas pela tecnologia, 

que ainda em si podem ser reais, mas desprovidas do “olho no olho”. Sendo 

intermediados pela tela do computador, ou do celular, evitamos a intimidade que 

surge com a presença do outro, podendo “resolver” qualquer desgaste decorrente 

das relações rapidamente com um clique no botão “desligar”. Esta espécie de 

“assepsia” das relações virtuais, e a descartabilidade do que Bauman (2004) 

denomina de “relacionamentos de bolso”, são a tônica do que ele chama de “amor 

líquido”. A essência destes relacionamentos caracterizados pelo autor, chamam a 

atenção pela estreita afinidade com as relações humanas contemporâneas 

mediadas pela tecnologia, pois “podemos dispor delas quando necessário e 

depois tornar a guardá-las” (BAUMAN, 2004, p. 10). 

 

Os indivíduos, submetidos ao padrão totalitário do consumo, são interpelados a 

todo o momento a gozar da vida a todo custo, nem que seja em detrimento da 

humanidade do outro. A degradação da condição humana em uma sociedade 

cada vez mais tecnológica e instantânea provém da manifestação do medo social 

                                                            
4 Frase inspirada no slogan da última campanha de internet móvel da empresa de telefonia Claro, 
que diz o seguinte em comercial televisivo: “Claro 4GMax. Na velocidade da sua emoção”. 



 

diante das incertezas em relação ao futuro cada vez mais problemático. Para 

Bauman (2009)  

 

a incerteza é o habitat natural da vida humana – ainda que a 

esperança de escapar da incerteza seja o motor das 

atividades humanas. Escapar da incerteza é um ingrediente 

fundamental, mesmo que apenas tacitamente presumido, de 

todas e quaisquer imagens compósitas da felicidade. É por 

isso que a felicidade “genuína” adequada e total sempre 

parece residir em algum lugar à frente: tal como o horizonte, 

que recua quando se tenta chegar mais perto dele. 

(BAUMAN, 2009, p. 31-32) 

 

Segundo o autor, mudamos nossos comportamentos porque a sociedade está em 

constante transformação. Nossos ideais transformaram-se em sonhos, por 

vivermos em um mundo de permanente incerteza, onde tudo que agora é 

novo, daqui há alguns minutos torna-se velho. Estamos na era da insegurança, na 

qual o medo predomina mais precisamente nos grandes centros urbanos. Na 

modernidade líquida, os indivíduos não se olham, preferem a tecnologia do 

telefone celular para se comunicar, pois é mais seguro permanecer dentro de 

casa. Estas reconfigurações sociais líquidas decorrentes de um mundo em 

constante transformação, onde a instantaneidade e fluidez de relacionamentos 

são características frequentes (BAUMAN, 2001), nos remetem ao termo 

“comunidade”, que para Bauman é o que nos resta como última utopia da 

sociedade:  

 

´Comunidade´, é, hoje, a última relíquia das utopias da boa 

sociedade de outrora; é o que sobra dos sonhos de uma vida 

melhor, compartilhada com vizinhos melhores, todos 



 

seguindo melhores regras de convívio. Pois a utopia da 

harmonia reduziu-se, realisticamente, ao tamanho da 

vizinhança mais próxima. (BAUMAN, 2001, p.108) 

 

Neste sentido podemos refletir sobre a busca pela experiência humana, que está 

em ausência nesta modernidade líquida. Para Larrosa (2002), o indivíduo pós-

moderno vive demasiadamente rápido, quase de forma instantânea, e em 

constante preocupação com o tempo, que não tem mais tempo. Por conta disto, 

não possui a capacidade de viver experiências.  

 

[...]a experiência é cada vez mais rara, por falta de tempo. 

Tudo o que se passa, passa demasiadamente depressa, 

cada vez mais depressa. E com isso se reduz o estímulo 

fugaz e instantâneo, imediatamente substituído por outro 

estímulo ou por outra excitação igualmente fugaz e efêmera. 

O acontecimento nos é dado na forma de choque, do 

estímulo, da sensação pura, na forma da vivência 

instantânea, pontual e fragmentada. A velocidade com que 

nos são dados os acontecimentos e a obsessão pela 

novidade, pelo novo, que caracteriza o mundo moderno, 

impedem a conexão significativa entre acontecimentos. 

Impedem também a memória, já que cada acontecimento é 

imediatamente substituído por outro que igualmente nos 

excita por um momento, mas sem deixar qualquer 

vestígio.(LARROSA, 2002, p. 23) 

 

Assim como Larrosa (2002), Bauman (2001) também aponta para uma 

preocupação excessiva do sujeito contemporâneo com o tempo, e, em 

decorrência disso, com a falta dele. Para o autor, o tempo hoje, depois de ter se 



 

tornado ferramenta e arma para vencer a resistência do espaço, transformou-se 

em dinheiro para “encurtar as distâncias, tornar exequível a superação de 

obstáculos e limites à ambição humana. Com essa arma, foi possível estabelecer 

a meta da conquista do espaço e, com toda a seriedade, iniciar sua 

implementação. (BAUMAN, 2001, p. 130). 

 

Larrosa (2002) assinala outra causa para a falta de experiência do sujeito 

contemporâneo, ou como classifica, “sujeito moderno”. Para o autor, este sujeito, 

além de estar sempre informado, é alguém que constantemente opina e apresenta 

julgamento sobre tudo. Estas características auxiliariam a anular as possibilidades 

de experiências deste sujeito, já que ter sempre uma opinião formada a respeito 

de qualquer coisa dificulta que algo realmente novo aconteça. Nas palavras do 

autor: 

[...] a experiência é cada vez mais rara por excesso de 

opinião. O sujeito moderno é um sujeito informado que, além 

disso, opina. É alguém que tem uma opinião supostamente 

pessoal e supostamente própria e, às vezes, supostamente 

crítica sobre tudo o que se passa, sobre tudo aquilo de que 

tem informação. Para nós, a opinião, como a informação, 

converteu-se em um imperativo. Em nossa arrogância, 

passamos a vida opinando sobre qualquer coisa sobre que 

nos sentimos informados. E se alguém não tem opinião, se 

não tem uma posição própria sobre o que se passa, se não 

tem um julgamento preparado sobre qualquer coisa que se 

lhe apresente, sente-se em falso, como se lhe faltasse algo 

essencial. E pensa que tem de ter uma opinião. Depois da 

informação, vem a opinião. No entanto, a obsessão pela 

opinião também anula nossas possibilidades de experiência, 



 

também faz com que nada nos aconteça. (LARROSA, 2002, 

p.22) 

 

Em síntese, a experiência para Larrosa (2002) é a possibilidade para que algo nos 

aconteça, nos toque. Ela sempre requer um gesto de interrupção, um gesto que, 

segundo o autor, é quase impossível nos tempos de hoje. Neste sentido, a 

experiência (humana) necessita que realmente se pare para pensar, para olhar, 

para escutar. Que os seres humanos consigam abrir uma lacuna em seu frenético 

e apressado tempo cotidiano para “pensar mais devagar, olhar mais devagar, e 

escutar mais devagar” (LARROSA, 2002, p.24), e, além disso, ainda necessitam: 

  

[...]parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos 

detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender 

a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a 

atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar 

sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos 

outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência 

e dar-se tempo e espaço. (LARROSA, 2002, p. 24) 

 

Em qualquer ocasião, tempo ou espaço, o sujeito da experiência de Larrosa 

(2002) se define pela sua passividade, receptividade, disponibilidade e abertura. 

Porém, o autor deixa claro que esta passividade é anterior à oposição entre ativo e 

passivo, mas é, sim, uma passividade oriunda de “paixão, de padecimento, de 

paciência, de atenção, como uma receptividade primeira, como uma 

disponibilidade fundamental, como uma abertura essencial” (Larrosa, 2002, p.24). 

E é somente dessa forma, que o sujeito da experiência está, portanto, “aberto à 

sua própria transformação” (ibidem). 

 



 

E é também neste cenário que problematizamos a representação e o lugar da 

infância. As incertezas e indagações sobre nossa sociedade e os indivíduos, 

recorrentemente interpelados pelo consumo e excesso de informações disponível 

a todos, sem censura, e sua relação com a cultural infantil impulsionaram a 

discussão deste estudo. Inúmeras pesquisas apontam a importância de analisar 

imagem do sujeito infantil na mídia contemporânea e sua relevância para o 

mercado publicitário. A cultura infantil abastece diversos cenários atuais e serve 

de subsídio para a venda dos mais variados produtos destinados ao público 

adulto, como também de serviços de bancos, cartões de crédito entre tantos 

outros disponíveis no mercado atual. 

 

A criança e emoção na propaganda 
 

 5 
 

O objeto de análise deste estudo é um filme publicitário da empresa de telefonia 

Claro. O filme analisado foi veiculado na televisão no ano de 2013, sendo o vídeo 

de lançamento do último produto anunciado pela empresa, a internet móvel Claro 

4GMax. Cabe destacar que este filme publicitário em análise, assim como os 

outros quatro filmes que integram a campanha do produto, utiliza a imagem do 

sujeito infantil como elemento principal em sua construção.  

                                                            
5 Imagens retiradas de três cenas do filme publicitário de lançamento da internet móvel da empresa 
de telefonia Claro, a 4Gmax. Vídeo da propaganda disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=CD5RJmnoQtg. Acesso em: 12.01.2014. 

 



 

A propaganda de lançamento do serviço de internet tem aproximadamente 30 

segundos e inicia com a imagem de duas crianças (meninos) brincando de pilotos 

dentro de um avião construído de caixa de papelão na varanda de uma casa. Nas 

mãos, os garotos, (irmãos, apresentando aparentemente em torno de cinco e oito 

anos de idade) seguram um celular de última geração tecnológica. O diálogo entre 

os meninos inicia e um deles fala em voz alta: “Atenção, preparar!”, em seguida o 

outro garoto diz: “Ativar avião”. Neste exato momento aparece a imagem da tela 

do celular do garoto sendo conectada à internet e, em seguida, a imagem de um 

jogo digital de aviões, em uma espécie de guerra. Neste momento as imagens da 

propaganda se dividem em duas cenas distintas, e ao lado da imagem dos garotos 

brincando, surge a imagem do pai (usando uniforme de piloto de avião), que está 

em outro local, longe dos filhos.  

 

O pai, também segurando um celular e conectado por meio deste com os filhos 

diz: “Ué, já começou?”. Em seguida, a propaganda mostra imagens deste mesmo 

pai, piloto de avião, jogando um jogo (via internet) com os dois filhos à distância 

(ele no aeroporto e os filhos no pátio de casa). Enquanto jogam o pai diz: “Peraí”, 

e os filhos respondem: “Está precisando de ajuda, comandante?”, o pai responde 

prontamente sorrindo: “Vocês estão muito rápidos, daqui a pouco eu vou virar 

copiloto de vocês”. Neste momento surge a imagem do pai, que levanta de uma 

cadeira no aeroporto e coloca o quepe de piloto. Em seguida, uma imagem da 

mãe surge também conectada aos filhos e ao marido. Ela fala para todos eles: 

“Atenção pilotos, missão almoço na cozinha agora!”. Após toda a ação que ocorre, 

uma espécie de locutor da propaganda começa a falar: “A emoção de ver seus 

filhos seguindo seus passos não pode esperar. A Claro é a primeira a lançar o 

4GMax, a internet móvel mais veloz do mundo, para você ver e viver cada 

momento em tempo real”. Enquanto o locutor fala, imagens dos dois filhos, com a 

mãe, jogando o jogo de aviões em um notebook vão aparecendo concomitantes 

com a imagem do pai no aeroporto, visualizando tudo pelo celular dele. A 



 

propaganda finaliza com logo da empresa Claro e a seguinte frase: “Compartilhe 

cada momento”.  

 

Talvez, em primeiro lugar, o que nos chame atenção nesta propaganda é a 

intensa relação da família com a tecnologia. Todos, sem exceção, possuem 

celulares de última geração e expressam facilidade em utilizar a tecnologia como 

forma de se comunicarem uns com os outros. A tecnologia, e junto com ela a 

internet, celulares e computadores, auxiliam esta família a tentar “vencer a 

resistência do espaço” e “encurtar distâncias, tornar exequível a superação de 

obstáculos e limites à ambição humana” (BAUMAN, 2001, p.130). Neste sentido, 

Bauman nos alerta para mudanças nesta nova era do software:  

 

A mudança em questão é a nova irrelevância do espaço, 

disfarçada de aniquilação do tempo. No universo de software 

da viagem à velocidade da luz, o espaço pode ser 

atravessado, literalmente, em “tempo nenhum”; cancela-se a 

diferença entre  “longe” e “aqui”. O espaço não impõe mais 

limites à ação e seus efeitos, e conta pouco, ou nem conta. – 

(BAUMAN, 2001, p. 136) 

 

Considerando as afirmações do autor, podemos refletir que o que a empresa de 

telefonia Claro está tentando vender para os indivíduos é muito mais que apenas 

uma internet móvel, que pode ser utilizada em qualquer lugar. Ela vende (e 

promete) a possibilidade de cancelar a distância entre os familiares ou, como 

afirma Bauman, cancelar a “diferença entre ‘longe’ e ‘aqui’ ”, como se todos 

pudessem estar onde quisessem, na hora que desejassem, sem limites ou 

obstáculos. Ou como o slogan da campanha apresenta: “ver e viver cada 

momento em tempo real”. Dessa forma, mesmo que a internet também sirva como 

uma solução para diminuir sentimentos como a saudade dos filhos, o que 



 

devemos problematizar é que o ser humano, como o pai representado nesta 

propaganda, acredita e legitima a ideia de que a internet pode, tranquilamente, 

substituir sua presença em casa com os pequenos. Desta forma, no novo tempo 

tecnológico, as relações humanas são vividas e encaradas de maneira diferente:  

  

A nova instantaneidade do tempo muda radicalmente a 

modalidade do convívio humano – e mais conspicuamente o 

modo como os humanos cuidam ( ou não cuidam, se for o 

caso) de seus afazeres coletivos , ou antes o modo como 

transformam  (ou não transformam, se for o caso) certas 

questões em questões coletivas. (BAUMAN, 2001, p. 147) 

 

Podemos perceber que a propaganda vende uma imagem de que o convívio 

humano desta família pode ser feito, ironicamente, à distância. Quando afirma em 

certo momento que “A emoção de ver seus filhos seguindo seus passos não pode 

esperar”, ela também está talvez assegurando que acompanhar os filhos pela 

internet permite a mesma “emoção” que acompanhá-los pessoalmente. Ao instalar 

esta cultura de estarmos todos conectados, porém distantes, a empresa utiliza a 

imagem da criança para humanizar os adultos compradores. Se vale da 

representação da distância entre pai e filho para comover os consumidores, 

apostando em momentos simples da vida, em situações cotidianas em família 

para vender uma tecnologia, que, para ser útil, necessita da distância entre as 

pessoas.  

 

Dessa forma, a propaganda precisa da presença da criança como uma forma de 

sensibilizar os compradores, àqueles que também são pais distantes e que 

querem acompanhar a vida dos filhos, mesmo de longe, o que é comum na 

contemporaneidade, onde o tempo para viver e conviver de perto com a família 

está cada vez mais escasso.   



 

Ao mesmo tempo, com a chegada da internet mais rápida do mundo, quando não 

temos mais limites de distância e quando o tempo e o espaço já não fazem mais 

diferença, nenhuma parte do espaço tem um “valor especial” (BAUMAN, 2001, p. 

137). Nesta perspectiva o autor argumenta que se todas as partes do espaço 

conseguem ser alcançadas a qualquer instante, não existe razão para alcançar 

qualquer uma delas num determinado momento, tampouco alguma razão para 

preocupação em garantir o direito de acesso a qualquer uma delas. Ou seja, “se 

soubermos que podemos visitar um lugar a qualquer momento que quisermos, 

não há urgência em visitá-lo nem em gastar dinheiro em uma passagem válida 

para sempre (BAUMAN, 2001, p. 137).  

 

Outra questão interessante para refletir a respeito desta propaganda é a ideia de 

que a sociedade incita e espera que a criança tenha o compromisso de ser 

sempre vencedora em tudo que fizer e que tenha em mente o compromisso de, 

sempre que possível, “chegar antes”. Quando o pai diz a frase: “Vocês estão muito 

rápidos daqui a pouco eu vou virar copiloto de vocês”, oferece a perspectiva dos 

pequenos garotos, entre cinco e oito anos de idade, estarem ultrapassando o 

próprio pai. Este enunciado  pode transmitir a ideia de uma certa “preparação” do 

sujeito infantil para um mundo competitivo, consumista, onde só existe lugar para 

o campeão, ou nas palavras de Bauman (2008, p. 131), “É para ter essa 

concepção de mundo, e seu modus operandi nele, que os consumidores da 

sociedade de consumo são treinados desde o berço”.  E é neste mundo, onde o 

consumo é referido com primazia, que a criança é pressionada constantemente 

para ser “alguém mais”:  

 

A cultura consumista é marcada por uma pressão constante 

para que sejamos alguém mais. Os mercados de consumo 

se concentram na desvalorização imediata de suas antigas 

ofertas, a fim de limpar a área da demanda pública para que 



 

novas ofertas a preencham. Engendram a insatisfação com a 

identidade adquirida e o conjunto de necessidades pelo qual 

se define essa identidade. Mudar de identidade, descartar o 

passado e procurar novos começos, lutando para renascer – 

tudo isso é estimulado por essa cultura como um dever 

disfarçado de privilégio. (BAUMAN, 2008, p. 128) 

 

Como nos alerta Woodward (2012), a mídia oferece posições de sujeito e promete 

subsídios para escolher que identidade ou posição na sociedade desejamos 

assumir. Como no caso da propaganda, que coloca as crianças em uma posição 

de espécie de “saber genuíno” das tecnologias. Esta posição de sabedor da 

tecnologia e de campeão está sendo oferecida para o consumidor infantil e só vai 

ser eficaz se ele se identificar com ela, como explica Woodward: 

 

A mídia nos diz como devemos ocupar uma posição-de-

sujeito particular- o adolescente “esperto”, o trabalhador em 

ascensão ou a mãe sensível. Os anúncios só serão 

“eficazes” no seu objetivo de nos vender coisas se tiverem 

apelo para os consumidores e se fornecerem imagens com 

as quais eles possam se identificar. É claro, pois, que a 

produção de significados e a produção das identidades que 

são posicionadas nos (e pelos) sistemas de representação 

estão estreitamente vinculadas. (WOODWARD, 2012, p.18).  

 

Quando o locutor da propaganda anuncia: “A emoção de ver seus filhos seguindo 

seus passos não pode esperar. A Claro é a primeira a lançar o 4G Max, a internet 

móvel mais veloz do mundo para você ver e viver cada momento em tempo real”, 

ele está prometendo que o serviço oferecido irá suprir a ausência, diminuir a 

saudade e  a distância do pais com os filhos. Prometer algo desta magnitude é 



 

também tentar suprir os medos e carências do indivíduo contemporâneo. Neste 

sentido, as empresas e o mercado de consumo são ávidos por tirar vantagem 

destes medos e seduzir os compradores prometendo fornecer todas as 

ferramentas necessárias, e talvez, um certo alívio na angústia de viver na liquidez 

dos dias de hoje. Neste sentido Bauman explica:  

 

Ser membro da sociedade é uma tarefa assustadora, um 

esforço interminável e difícil. O medo de não conseguir 

conformar-se foi posto de lado pelo medo da inadequação, 

mas nem por isso se tornou menos apavorante. Os 

mercados de consumo são ávidos por tirar vantagem desse 

medo, e as empresas que produzem bens de consumo 

competem pelo status de guia e auxiliar mais confiável no 

esforço interminável de seus clientes para enfrentar esse 

desafio. Fornecem “as ferramentas”, os instrumentos 

exigidos pelo trabalho individual de “autofabricação”. 

Poderiam, contudo, ser processadas segundo a Lei das 

Descrições do Comércio [..]” (BAUMAN, 2008, p. 79) 

 

Neste contexto, torna-se importante a discussão da representação da criança na 

publicidade de um modo geral. Não é por acaso que o sujeito infantil aparece, 

recorrentemente, nos comerciais que pretendem se valer da emoção para 

comover e seduzir os compradores adultos. Neste comercial da empresa de 

telefonia, assim como em campanhas publicitárias de outros produtos (bancos, 

eletrodomésticos,...) a criança aparece frequentemente ao lado de uma família 

feliz, em momento simples da vida e cultivando relacionamentos sadios com os 

pais, sempre por intermédio (ou solução) da tecnologia. Ou seja, o sucesso da 

comunicação entre a família depende sempre do uso de alguma tecnologia ou 

aparelho eletrônico.  



 

O que talvez possamos problematizar é o lugar que esta criança ocupa no 

imaginário de uma sociedade ideal e também que representações e imaginários 

sociais que estas publicidades estão contribuindo para construir. Podemos afirmar 

que, talvez, a presença da criança nesta propaganda, e em outras, praticamente 

como protagonista da ação que ocorre, pode ser traduzida como a síntese de 

humanidade, ou da experiência humana de que fala Jorge Larrosa (2002). O que 

fica evidente é que as propagandas apelam para a utilização da criança em suas 

campanhas, pois a imagem do sujeito infantil nos remete ao que ainda temos de 

“humanos”, a sentimentos de pureza, inocência e solidariedade que atualmente 

são raros entre os indivíduos na sociedade. O que nos parece, é que utilizando a 

criança a publicidade encontra uma estratégia para recuperar vivências e 

lembranças de um tempo bom e que não volta mais: a infância. Como reflete 

Lajonquiére: 

 

Quando um ser grande se depara com uma criança, olha-se 

nela como se fosse um espelho. Olha olho no olho e, assim, 

pretende que do fundo desse olhar lhe retorne a sua própria 

imagem às avessas, ou seja, espera ver-se não sujeito à 

castração, espera voltar no tempo, para fruir à exaustão do 

que restou da infância perdida – o infantil. Justamente, o 

adulto investe narcisamente a criança na tentativa – sempre 

vã – de esgotar esse infantil que não cessa de não retornar 

para, assim, finalmente, saber tudo sobre a ‘sua’ infância e, 

dessa forma, ser um verdadeiro adulto, e não simples gente 

grande. (LAJONQUIÉRE, 2006, p. 8) 

 

Talvez assistir as imagens das crianças nas propagandas, faça com que a infância 

destes sujeitos contemporâneos volte, quase instantaneamente, e junto com ela 

sentimentos nostálgicos de saudade. Este artifício vem sendo cada vez mais 



 

usado para comover os consumidores a comprar e também a acreditarem que 

estes produtos e tecnologias de última geração, que estão sendo-lhes oferecidas, 

são capazes de preencher certos vazios em suas vidas assim como em suas 

relações com o próximo.  

 
Algumas considerações 
 

Neste tempo instantâneo, tecnológico e consumista, a publicidade encontra uma 

estratégia de persuasão que é associar os recursos da mediação tecnológica com 

momentos que possam suprir nosso desejo de experiência. Talvez o que 

possamos (e devamos) refletir é sobre o que podemos efetivamente construir em 

nossas vidas, quais experiências irão realmente nos tocar, fazer a diferença em 

nós como seres humanos. Como sugerem Sommer e Schmidt (2010), estamos 

caminhando em um ritmo que nos conduz para a indiferença e que nos faz perder 

momentos preciosos da vida como a simples ideia de admirar um pôr ou nascer 

do sol, conversar com uma criança com a televisão desligada, ligar para um velho 

amigo. O que talvez nos falte é “viver aquelas experiências que saciam a nossa 

fome de humanos” (SOMMER E SCHMIDT, 2010, p. 221).  

 

Neste sentido, ao analisar as imagens infantis presentes na mídia, e 

principalmente nas propagandas de tecnologia da empresa de telefonia, 

evidenciamos que o sujeito infantil está recorrentemente presente de forma a 

sensibilizar, comover e persuadir para saciar a “fome de humanos” dos indivíduos 

contemporâneos. O que estas propagandas evidenciam é que o ser humano está 

carente e necessita, mais do que nunca, de emoção da experiência humana da 

qual cita brilhantemente Larrosa. E neste contexto a utilização da criança 

associada a emoção na publicidade de tecnologia torna-se sem dúvida oportuna e 

produtiva.  
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