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O presente estudo tem como tema as representações e interações que envolvem as 

experiências de consumo do smartphone na juventude líquida3 contemporânea. Observa-se 

que as experiências de consumo estão cada vez mais interligadas às reconfigurações de 

sociabilidade e conectividade potencializadas pelas tecnologias digitais e pelas redes 

interativas de comunicação e informação.  

O crescente número de consumidores de smartphones e redes digitais cada vez mais 

intensificam os traços de uma cultura de consumo imbricada nas experiências, na cultura das 

materialidades, nos princípios de sedução e do instantâneo, que impactam nas práticas 

socioculturais da sociedade contemporânea.  

De certa forma, o smartphone é um objeto que permeia de maneira significativa a vida 

contemporânea, tanto pelas inovações tecnológicas e múltiplas formas de apropriação quanto 

pela prática de sociabilidade de grande valor simbólico para a inclusão digital e conectividade 

da juventude líquida contemporânea.  

Conforme The Economist (2015) estima-se que em 2020, 80% da população adulta do 

mundo irá possuir um smartphone conectado. “Assim como ocorreu com o livro, o relógio e o 

motor de combustão interna, o smartphone está mudando a maneira como as pessoas se 

relacionam entre si e com o mundo à sua volta”, (THE ECONOMIST, 2015, online – tradução 

nossa4). 

 
1 Artigo apresentado ao Eixo Temático 09 – Redes Sociais / Sociabilidade do IX Simpósio Nacional da ABCiber. 

2 Pesquisadora é professora na Faculdade IENH. Mestre em Processos e Manifestações Culturais e doutoranda 

em Diversidade Cultural e Inclusão Social na Universidade Feevale. E-mail: viana.luciane@hotmail.com. 

3 Schmidt (2007), tendo como base Bauman (2001), caracteriza a “juventude líquida” como “um grupo que, para  

afirmar-se  como  tal,  precisou,  em  determinados  momentos históricos,  romper,  ou  talvez  fosse  melhor  

dizer,  dissolver,  derreter  certos “sólidos”. Nesse  processo  de  dissolução,  a  juventude  acabou  por  

constituir-se como “rebelde”, “irreverente”, “obstinada”, “inconformada”. Com  isso, acabou criando novos 

“sólidos” para si. E são eles que, contemporaneamente, vão sendo despejados  no  cadinho  para  serem  

novamente  reformados,  reformulados  e refeitos”. 

4 Like the book, the clock and the internal combustion engine before it, the smartphone is changing the way 

people relate to each other and the world around them. 



Assim, este estudo apresenta como objetivo analisar as práticas culturais e sociais 

relacionadas às atualizações no consumo do “Facebook5” que reconfiguram e potencializam o 

uso dos smartphones. A fim de responder a questão: como as práticas culturais e sociais de 

consumo do “Facebook” estão interligadas ao processo de sociabilidade e hiperconectividade 

na juventude líquida contemporânea?   

Neste estudo utilizou-se a pesquisa descritiva, qualitativa, dividida em dois 

procedimentos: bibliográfica e documental (PRODANOV E FREITAS, 2009). A pesquisa 

bibliográfica busca discutir questões sobre o consumo do smartphone e, conta com os autores 

Baudrillard (1995), Canclini (2010), Castells (2005), Jenkins (2009), Lemos (2003), Rocha e 

Pereira (2009), Silveira (2002), Sorj (2003), entre outros.  

A pesquisa documental foi realizada a partir de reportagens do site Adnews6 no 

período de 01 de janeiro de 2015 a 30 de setembro de 2016, obtendo-se 287 reportagens sobre 

o consumo do smartphone. Após este levantamento, foram analisadas as dezoito reportagens 

com ocorrências especificamente sobre o consumo do “Facebook” no smartphone que 

pudessem oferecer informações necessárias para esta pesquisa.  

Como fonte para a coleta de dados foi utilizada a documentação indireta, com fontes 

primárias. Sendo utilizada uma amostra não-probabilística por conveniência. Optou-se pela 

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

análise com preparação do material com a escolha das reportagens para compor o artigo; b) 

exploração do material definindo as categorias: sociabilidade e conectividade; c) tratamento 

dos resultados, inferência e interpretação. 

De fundamental importância, a cultura de consumo7 tem-se revelado um campo de 

diálogo vigoroso nas diversas vertentes de estudos sobre dimensões culturais, materiais e 

simbólicas. Seguindo as indicações de Canclini (2010) e Rocha e Pereira (2009) pode-se 

constatar que o consumo não se restringe ao ato de compra, mas abarca as relações 

 
5 Facebook é um site e serviço de rede social que foi lançado em 4 de fevereiro de 2004, no qual as pessoas 

podem criar um perfil, adicionar outros usuários como amigos e trocar mensagens, incluindo notificações 

automáticas. https://pt-br.facebook.com. 

6 Adnews é um website brasileiro, criado em 1999, com conteúdo sobre publicidade, internet, mídia, tecnologia, 

social media, negócios, entre outros. Publica artigos de diferentes áreas do mercado, realiza cobertura dos 

principais eventos e premiações do segmento publicitário e, tem parceria editorial com o site da Revista Exame, 

com publicações de conteúdo do site Adnews no link “Marketing” da Revista Exame. No site possui média de 

374 000 Unique users/mês, média de 2 300 000 Page views/mês, com média de 28 minutos no tempo de visita, 

segundo IVC (2016). A página do Facebook conta com mais de 150 mil curtidas e o Twitter com mais de 31 mil 

seguidores. 

7 Featherstone (1995) explica a existência de uma “cultura de consumo”, salientando que as mercadorias e a 

forma como estas são consumidas envolvem uma dimensão cultural da economia, sendo que o consumo está 

alicerçado no uso real do objeto (materialidade) e no fator simbólico (o que objeto representa). 



socioculturais dos consumidores entre si, com o mundo e com os objetos. Também importante 

observar que os objetos perdem seu valor de uso em função do valor simbólico. Segundo 

Baudrillard (1995, p. 60) “nunca se consome o objeto em si (no seu valor de uso) – os objetos 

(no sentido lato) manipulam-se sempre como signos que distinguem o indivíduo [...]”. 

Sob o ponto de vista da tecnologia Castells (2005, p. 17) explica que “nós sabemos 

que a tecnologia não determina a sociedade: é a sociedade. A sociedade é que dá forma à 

tecnologia de acordo com as necessidades, valores e interesses das pessoas que utilizam as 

tecnologias”. Assim, a apropriação dos objetos tecnológicos tende a reconfigurar as formas de 

consumo, pois conforme Rocha e Pereira (2009, p. 68) “muitos dos gadgets usados pelos 

teens, do ponto de vista da comunicação, promovem a sociabilidade8. O mais óbvio deles é o 

celular”.  

Uma das reportagens analisadas comenta que Mark Zuckerberg (proprietário do 

Facebook, entre outras redes sociais) lançou no mês de agosto de 2016 o “Lifestage”, uma 

rede social para jovens entre 13 e 21 anos. A nova rede não permite conversas diretas, o jovem 

deve interagir por meio de sinais visuais (emoticons) e vídeos, (ADNEWS, 2016). Zuckerberg 

explora as características comportamentais desta faixa etária, entre elas que os jovens não 

estão mais utilizando o Facebook, e, buscam aplicativos adaptados à usabilidade de seus 

smartphones, com possibilidade de partilhar selfies e vídeos. 

As novas funções do Facebook Lite, o primeiro bot de transporte público integrado 

com o Facebook Messenger, a experiência de criar filmes durante as conversas, a valorização 

da diversidade com novos emojis, o sistema de respostas rápidas com dez opções de 

mensagens, app “Saúde na Comunidade”, o novo formato de anúncio em tela cheia para 

mobile, Live com até 24 horas de duração, fotos 360º, imagens acessíveis a usuários cegos, 

slideshow foram temas das reportagens que descrevem o processo de sociabilidade e 

conectividade que envolve os jovens.  

Aponta-se como resultados que as novas práticas culturais e sociais de consumo do 

“Facebook” no smartphone estão interligadas ao processo de sociabilidade promovendo uma 

nova prática de suprir desejos e necessidades da juventude contemporânea. Pois, diante do 

cotidiano agitado do jovem, o auxílio dos onipresentes smartphones é fundamental para 

 
8 Importante mencionar que por sociabilidade entende-se neste artigo a concepção simmeliana de “forma 
pura”, de intensa interação na sociedade, (SIMMEL, 1983) e consideram-se as interações e influências 
bidirecionais da tecnologia e a sociedade - “ciber-socialidade”, pois conforme Lemos (2003, 228) “a ciber-
socialidade caracteriza a cibercultura. Ela expressa a relação entre a socialidade contemporânea e as 
tecnologias digitais”. 



manter a conectividade em (quase) todos os espaços e situações, vinte e quatro horas por dia, 

sete dias por semana. 

Este artigo integra uma pesquisa mais ampla que tem como objetivo central 

problematizar a relação da cultura de consumo com a inclusão social na juventude 

contemporânea, a partir das experiências de consumo do smartphone. 

 

Palavras-chave: Experiência de consumo. Juventudes; Redes Sociais; Sociabilidade; 

Hiperconectividade. 
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