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1. INTRODUÇÃO 

O smartphone constitui uma das referências da sociedade de consumo atual, pois é visto como 

um dos componentes que participa da constituição das práticas de consumo do jovem contemporâneo. 

Tendo como aliado a importância dos temas cultura de consumo e culturas juvenis, este estudo 

apresenta como objetivo analisar a relação das práticas de consumo do smartphone e a (re)definição 

do consumo de um objeto, a partir de cenas de jovens no horário de almoço no Bourbon Shopping, na 

cidade de Novo Hamburgo/RS.  

Utilizou-se a pesquisa exploratória com abordagem qualitativa. Sendo dividido em dois 

procedimentos de pesquisa: bibliográfica e etnográfica, com a análise de conteúdo segundo Bardin 

(2004). A fim de responder a questão: como as práticas de consumo do smartphone no horário do 

almoço destacam a (re)definição do consumo de um objeto na juventude contemporânea?  Este estudo 

integra uma pesquisa mais ampla que tem como objetivo central problematizar a relação da cultura de 

consumo e a juventude contemporânea. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os objetos e a forma como estes são consumidos foram estudados por Featherstone (1995), 

explicando a existência de uma chamada “cultura de consumo”, na qual o uso de bens materiais e os 

símbolos são considerados “comunicadores”. Já Baudrillard (1995, p. 60) explica que 

nunca se consome o objecto em si (no seu valor de uso) – os objectos (no sentido 

lato) manipulam-se sempre como signos que distinguem o indivíduo, quer filiando-o 

no próprio grupo tomado como referência ideal, quer demarcando-o do respectivo 

grupo por referência a um grupo de estatuto superior. 

Neste sentido, o consumo não está restrito ao simples ato da compra. Para Canclini (2010, p. 

60) o consumo é o “conjunto de processos socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos 

dos produtos”. E, conforme Bauman (2008, p. 73), “numa sociedade de consumidores, todo mundo 

precisa ser, deve ser e tem que ser um consumidor por vocação (ou seja, ver e tratar o consumo como 
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vocação)”. Logo, o consumo é tido como uma prática social, um processo de identificação e 

diferenciação do sujeito e do grupo. 

Observa-se que o consumo está presente em diversos momentos e espaços no cotidiano dos 

jovens3, que encontra na sociedade de consumo uma forma de formação do seu estilo de vida4. Feixa 

(1999, p. 97) descreve que, a construção de distintos estilos de vida se referem ao modo como as 

experiências dos jovens são expressas e, formam um conjunto de valores característicos e distintos de 

determinados grupos juvenis, que em sentido amplo constituem a expressão “culturas juvenis”.  

Segundo Garbin (2006, p. 05) as mudanças no comportamento dos jovens são 

inscritas na esfera social e cultural, as marcas dessas mudanças, caracterizadas como 

a descartabilidade, simultaneidade, compressão do espaço-tempo, efemeridade, 

flutuação das identidades, flexibilidade, centralidade das mídias, cultura do 

espetáculo e do narcisismo, consumo, entre outras, vem liberando certos fluxos 

subjetivantes que atravessam fronteiras e inventam, com  isso, novos modos de 

existência. 

Assim, a apropriação dos objetos dá-se por necessidade ou para atribuir status e mediar às 

relações sociais. Barbosa e Campbell (2006, p. 22) salientam que “mediante a oportunidade que [os 

objetos] nos oferecem de expressarmos os nossos desejos e experimentarmos as suas mais diversas 

materialidades, nossas reações a elas são organizadas, classificadas, memorizadas e nosso 

autoconhecimento é ampliado”. Dayrell (2009, p. 19) relata que os  

jovens ostentam os seus corpos e neles as roupas, as tatuagens, os piercings, os 

brincos, dizendo da adesão a um determinado estilo, demarcando identidades 

individuais e coletivas, além de sinalizar um status social almejado. Ganha 

relevância também a ostentação dos aparelhos eletrônicos, principalmente o MP3 e o 

celular [...]. 

Conforme Rosa (2011, p. 1) “esses pequenos aparelhos eletro-eletrônicos parecem parte 

essencial do corpo de muitos indivíduos, não é raro vermos em todos os lugares, tanto nos centros 

urbanos quanto no meio rural, homens e mulheres fazem uso dessas novas tecnologias”. Desta forma, 

convém considerar que o smartphone é significado por práticas de consumo das culturas juvenis. 

 

3. METODOLOGIA 

A escolha metodológica deste estudo seguiu as recomendações de Prodanov e Freitas (2009), 

para tanto, utilizou-se a pesquisa exploratória, sendo a abordagem qualitativa. Sendo dividido em dois 

procedimentos de pesquisa: bibliográfica e etnográfica. A pesquisa bibliográfica busca discutir a partir 

das culturas juvenis questões acerca das práticas de consumo do smartphone e conta com fundamento 

teórico os estudos dos autores Feixa (1999), Garbin (2006, 2009), Bauman (2008), entre outros.  

A pesquisa etnográfica foi realizada nos dias 30 de novembro e 07 de dezembro de 2013, no 

horário de 12:00h às 14:00h, no Bourbon Shopping, na cidade de Novo Hamburgo/RS. Como fonte 

para a coleta de dados foi utilizada a documentação indireta, com fontes primárias. Sendo utilizada 
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uma amostra não-probabilística por acessibilidade, selecionada pela pesquisadora. Para o 

levantamento de dados, a técnica de observação direta intensiva, por meio da técnica de observação 

assistemática. Na observação assistemática foram registradas vinte cenas de práticas de consumo do 

smartphone, de forma informal.  

Para mobilização dos conceitos teóricos e, buscando responder o problema da pesquisa e 

atingir o objetivo proposto, optou-se pela análise e interpretação dos dados através da análise de 

conteúdo, segundo Bardin (2004), sendo obedecidas as seguintes fases: a) pré-análise com preparação 

do material com a escolha das três imagens que seriam analisadas; b) exploração do material com 

categorização sobre o corpus; c) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

 

4. RESULTADOS 

Na figura 1 observam-se três jovens com seus coloridos smartphones enquanto esperam seus 

pedidos. O smartphone é parte integrante da mesa, ele não fica mais dentro do bolso ou bolsa.  

 

Figura 1 – Três jovens e seus smartphones. Fonte: Acervo da pesquisadora (2013). 

 

As figuras 2 e 3 ilustram jovens que, mesmo estando em uma mesa com outras pessoas, estão 

envoltos no consumo individual do smartphone. 

 

Figura 2 – Duas jovens e uma consultando seu smartphone. Fonte: Acervo da pesquisadora (2013). 

 

Figura 3 – Dois jovens e seus smartphones. Fonte: Acervo da pesquisadora (2013). 



 

5. DISCUSSÃO 

Para alguns jovens ter o “objeto do momento” é garantir uma “livre entrada” ao mundo do 

consumo, uma forma de pertencimento a determinado ambiente ou grupo e de identificação com o 

estilo de vida escolhido, conforme descritos por Garbin (2006) e Feixa (1999).  

Isso permite analisar que, o consumo estabelece diversas relações das culturas juvenis entre si 

e com o mundo e, os objetos consumidos são carregados de significado cultural, que incide as 

colocações de Baudrillard (1995), Canclini (2010) e Bauman (2008). Neste caso, o smartphone é uma 

interface que permite ao jovem ampliar sua visibilidade, que admite conectar práticas de consumo, 

saberes e comportamentos socioculturais.  

Nesse ponto, reconhecer os elementos comuns utilizados como influência e ponto de contato 

com as culturas juvenis, pode facilitar o entendimento de seu relacionamento com o consumo. O 

consumo de objetos torna-se indissociável da produção de modos de vida e, tende a ganhar um valor 

social de diferenciação e estilo, conforme descrito por Garbin (2006). Partindo dessa premissa, é 

necessário considerar a juventude e sua diversidade, que conforme Garbin (2009, p. 38), é “[...] 

condição necessária para operar nesses novos tempos e espaços em que expressividades juvenis são 

constantemente (re)inventadas”.   

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo apresentou alguns apontamentos sobre os temas cultura de consumo e culturas 

juvenis. Observa-se que o estudo das diferentes práticas de consumo é extremamente relevante, pois a 

juventude contemporânea vê-se diante de uma instabilidade de desejos e necessidades.   

Ainda que analisados neste estudo somente três imagens de prática de consumo do 

smartphone, verificou-se a existência da relação das práticas de consumo do smartphone e a 

(re)definição do consumo de um objeto. Pode-se constatar que, de certa maneira, o smartphone 

tornou-se uma prática de sociabilidade de grande valor simbólico na juventude. Sendo um produto que 

se desdobra, em sua produção, divulgação e consumo está envolvido a atribuição de sentidos que 

relacionam diferentes experiências e interações sociais. 

Assim, acredita-se que o problema proposto inicialmente tenha sido respondido e o objetivo 

alcançado, em função da apresentação da base teórica correspondente ao tema e da identificação desta 

bibliografia aos comentários analisados. 

Nesta perspectiva, a diferença de abordagens e de perspectivas sobre as práticas de consumo 

do smartphone revela-se em infinitas possibilidades de envolvimento entre as culturas juvenis e o 

consumo. Pode-se observar a existência de uma multiplicidade de fatores que impactam na forma da 

juventude viver, ser e consumir. Enfim, entende-se que o consumo atua como um código, traduzindo e 

impactando as relações socioculturais da juventude contemporânea.  
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