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Resumo 

Essa pesquisa pretende entender o potencial pedagógico da autonomia que vem a ser 

adquirida pelas crianças ao produzirem conteúdos para a Internet, mais especificamente para o 

YouTube. A partir de um estudo de caso com dois youtubers mirins, foi possível perceber a 

existência de uma oportunidade de aprendizado na produção de vídeos por parte dos mesmos. 

Em um contexto de maior liberdade de consumo e de democratização da produção e da 

divulgação de conteúdos, acredito ser indispensável olhar para o YouTube como componente 

importante de uma ressignificação da relação com o audiovisual.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

É possível perceber que, nos últimos anos, a participação do público infantil no 

YouTube tem ganhado dimensões expressivas. De acordo com uma matéria publicada no site 

Meio e Mensagem em 2016, crianças de 0 a 12 anos foram responsáveis por 52,164 bilhões 

de visualizações de vídeos no YouTube Brasil, nesse mesmo ano.1  

Se o espaço digital vem sendo ocupado cada vez mais pelas crianças, por que não 

voltar o olhar sobre essa questão, a fim de buscar uma reflexão e compreensão sobre a 

mesma? 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em estudar o potencial pedagógico da 

produção de vídeos realizados por crianças para a plataforma YouTube. Parte-se, portanto, da 

premissa de que existe um potencial pedagógico - ou seja, uma possibilidade de aprendizado, 

e não uma garantia - em todo e qualquer processo de produção.  

Mesmo que esse aprendizado não seja o intuito daqueles que produzem os vídeos, - 

da mesma forma que, provavelmente, não exista uma reflexão sobre ele por parte dos mesmos 

- o objetivo da pesquisa é estudar se ele - o aprendizado - existe e de que maneira ele se 

manifesta; quais são suas particularidades e suas consequências - se existirem. Dessa forma, 

o propósito desta monografia é analisar como a criança se relaciona com a produção dos 

vídeos que posta em seu canal no YouTube.  

A motivação para este estudo surge a partir do contexto atual, pautado pela presença 

cada vez mais marcante de crianças no ambiente virtual - mais especificamente no YouTube. 

Acredita-se que seja absolutamente necessário discutir este fenômeno, principalmente no 

âmbito da Licenciatura em Cinema, cuja premissa é refletir sobre o fazer cinema como 

ferramenta educativa. Sendo assim, por que não refletir também sobre o potencial pedagógico 

no fazer vídeos para Internet? 

Nesta monografia, essa reflexão se organiza da seguinte forma: na primeira seção, 

esclareço o que se compreende por “aprendizado”, “educação” e “conhecimento”, a partir da 

perspectiva de Paulo Freire. Em seguida, apresento o conceito de “criança”, fundamentado 

na concepção da antropóloga Clarice Cohn. Depois, proponho uma reflexão sobre o papel do 

YouTube no ambiente infantil atualmente, além de trazer alguns dados que ilustram a 

presença expressiva de crianças na plataforma. Na seção seguinte, exponho a minha hipótese 

 
1 Disponível em: https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2016/10/05/audiencia-infantil-em-canais-
do-youtube-chega-a-52-bilhoes-de-views.html Acesso: Novembro de 2019 
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sobre a possibilidade de aprendizado na produção de vídeos para o YouTube, a partir dos 

argumentos construídos ao longo do texto. No decorrer dessas quatro seções, me apoio 

também na pesquisa de Renata Tomaz, nas considerações de Solange Jobim e Souza e Sonia 

Kramer sobre Lev Vygotksy e Jean Piaget e no livro Mamá, ¡ quiero ser youtuber !, de Hector 

Turiel e Cristina Bonaga.  

A fim de enriquecer a pesquisa, foi realizado um estudo de caso, que se deu a partir 

de duas entrevistas com dois YouTubers mirins, Gabriel e Felipe. Na seção “Metodologia”, 

comento sobre o processo, suas condições e dificuldades. Em seguida, dedico uma seção 

inteira para refletir sobre a conversa com os youtubers. 
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2. UM OUTRO OLHAR SOBRE A EDUCAÇÃO 

 

 É preciso um esclarecimento sobre a perspectiva educacional sob a qual se propõe 

olhar o YouTube neste trabalho. Não se refere aqui à educação tradicional, presente nas 

escolas e demais instituições de ensino, que segue uma base curricular pré-determinada e 

possui uma série de normas e convenções - muitas vezes questionáveis, diga-se de passagem. 

 Frente à velocidade da transmissão de conhecimento na era digital, o modelo 

educacional vigente se mostra um tanto quanto arcaico. Enquanto a tecnologia se desenvolve 

em uma velocidade exponencial e a Internet nos proporciona obter informações de maneira 

rápida, simples e descentralizada, a grande maioria2 dos métodos de ensino permanecem 

cristalizados, assim como seus conteúdos.  

Por mais que tudo pareça se renovar de maneira quase que instantânea, há pouca 

crítica e reflexão sobre as informações disponíveis on-line. Essa configuração se torna ao 

mesmo tempo uma oportunidade e um desafio para os processos de ensino. Uma 

oportunidade, pois apoiados nas novas tecnologias, os métodos de aprendizagem podem se 

atualizar incessantemente. O desafio é como incorporar essas novas mídias de maneira 

responsável. 

Falar de um possível aprendizado na produção de vídeos, não significa, 

necessariamente, dizer que as crianças irão aprender as matérias específicas exigidas pelo 

currículo escolar. Embora não se deva excluir essa possibilidade, o conceito de aprendizado 

aparece aqui de forma muito mais ampla. Para entendê-lo, é preciso recorrer a um grande 

teórico brasileiro, especialista no tema: Paulo Freire. Por mais que suas publicações sejam 

datadas de algumas décadas atrás, suas ideias continuam sendo progressistas no campo da 

educação. 

As reflexões de Paulo Freire se mostram fundamentais para qualquer elaboração 

sobre e para o conhecimento humano. Mais do que tratar do tema “educação”, suas ideias 

põem em questão a vida em sociedade como um todo. Freire afirma que essa - a vida humana 

- só encontra sentido na comunicação, e que “o diálogo é uma exigência existencial” 

(FREIRE, 1978, p. 93). Dessa forma, chama atenção para a maneira como eu me relaciono 

com o outro - não só no processo pedagógico, mas em todos os âmbitos das relações 

interpessoais.  

 
2 É claro que existem diversas iniciativas que propõem métodos alternativos de ensino e até mesmo escolas 
mais tradicionais que já se modernizaram em muitos aspectos. 
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O diálogo é esse encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, 

para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu. 

Se é dizendo a palavra com que, “pronunciando” o mundo, os 

homens o transformam, o diálogo se impõe como caminho pelo qual 

os homens ganham significação enquanto homens. (FREIRE, 1978, 

p. 93) 

 

  Paulo Freire entende a aprendizagem como um processo que educadores e 

educandos constroem em conjunto, salientando a importância de ambos serem sujeitos ativos 

no mesmo. Essa visão, vai contra o modelo tradicional de escola, no qual os alunos 

representam um corpo vazio de conhecimento a ser preenchido pelos ensinamentos dos 

professores.  

Ao encarar a aprendizagem como algo que envolve processos pessoais, refuta a ideia 

equivocada de que o conhecimento possa ser transferido do educador para o educando. De 

maneira perspicaz, Freire apelida essa educação de “bancária”, justamente devido à rotina de 

depósitos de conteúdo realizada nos alunos, pelos professores. 

 

Na visão “bancária” da educação, o saber é uma doação dos que se julgam 

sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das 

manifestações instrumentais da ideologia da opressão - a absolutização da 

ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, 

segundo a qual esta se encontra sempre no outro. (FREIRE, 1978, p. 67) 

 

Já a educação “humanista”, proposta por Freire, reconhece os educandos não como 

seres ocos de saber, mas pessoas com histórias, vivências e experiências próprias. Esse 

reconhecimento do outro como detentor de conhecimento próprio - nem maior, nem menor 

do que o conhecimento que eu detenho, mas próprio e único - é peça chave para entender a 

mudança na relação do eu com o outro no ambiente pedagógico. Isso porque implica 

justamente no exercício de evitar a “alienação da ignorância” e reconhecer que qualquer 

pessoa é capaz tanto de ensinar, quanto de aprender. 

Ao romper com a dicotomia entre aquele que sabe - o professor - perante aquele que 

não sabe, - o aluno - a educação humanista reconhece a possibilidade da troca. Ora, se ambos 

educador e educando possuem conhecimentos próprios, quem será capaz de educar quem? 
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“Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens 

se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo.”  (FREIRE, 1978, p. 79).  

Ou seja, a questão principal que fundamenta o processo educativo deixa de ser o 

conteúdo da aprendizagem e passa a ser a relação estabelecida entre o educador e o educando, 

assim como a relação que ambos estabelecem com o próprio conhecimento, durante esse 

mesmo processo educativo.  

Para melhor entender a importância de centrar o processo educativo na relação, cabe 

aqui, trazer as considerações do psicólogo Lev Vygotsky apontadas por Solange Jobim e 

Souza e Sonia Kramer, no texto “O Debate Piaget/Vygotsky e as Políticas Educacionais” 

(1991). 

Para Vygotsky, os elementos sócio-culturais que compõem o ambiente no qual um 

indivíduo está inserido serão determinantes no seu modo de pensar e de se expressar. Dessa 

maneira, o processo de aprendizagem está indissociável do contexto externo no qual ele se 

encontra. 

Esse contexto externo - também entendido por sociedade - não se trata de um objeto 

estático e imutável e sim de um conjunto de símbolos em constante reavaliação, produzidos 

e reproduzidos pelos sujeitos que nele se inserem.  

Uma vez que o aprendizado não pode ser dissociado do meio externo e esse, por sua 

vez, não pode ser dissociado das interações entre seus sujeitos, é estabelecida, portanto, uma 

dependência entre o aprendizado e as interações sociais. “[...] para Vygotsky, o 

desenvolvimento do pensamento é um processo essencialmente dialético, em que o sujeito 

transforma e é transformado pela realidade física, social e cultural em que se encontra.” 

(Vygostky, Lev, In.: SOUZA e KRAMER, 1991, p. 79) 

  Em síntese, no processo de aquisição de conhecimento, o sujeito estabelece uma 

relação tanto com o conhecimento em si, quanto com o meio externo em que se insere e com 

os atores sociais que o compõem. É a partir daí que o conteúdo do aprendizado perde 

protagonismo para as relações construídas durante o mesmo, pois essas são subjetivas e 

altamente pessoais, enquanto o conteúdo se propõe a ser sempre igual.  

Imaginemos dois alunos em uma escola, em uma mesma sala, que compartilham um 

contexto sócio-cultural semelhante e precisam aprender a mesma matéria para um prova de 

matemática. Por mais que o meio externo e o conteúdo a ser aprendido sejam os mesmos 

para ambos, as relações que cada um vai estabelecer com a matéria, com a escola e com o 
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professor em questão são únicas. Dessa maneira, o processo de aprendizagem será diferente 

para cada aluno, uma vez que serão diferentes as relações estabelecidas durante o mesmo.  

Partindo dessa lógica, a tentativa da “educação bancária” de padronizar os métodos 

de ensino e de avaliação do mesmo se mostra completamente equivocada, uma vez que não 

respeita o processo individual de cada um. Uma das críticas que Paulo Freire faz a esse tipo 

de educação é justamente sobre a falta de atenção às relações em prol do conteúdo. 

As análises racionais são prioridades na “educação bancária”. Por isso, ela insiste em 

separar as pessoas do mundo, pois só assim é possível que esse seja estudado de maneira 

objetiva e científica. Ao promover essa separação, tira-se o foco justamente do elemento mais 

importante, tanto para Freire, quanto para Vygotsky: a relação entre as pessoas e o mundo. 

À medida que a “educação bancária” promove o afastamento do aluno com o contexto 

no qual ele está inserido, uma outra escola - a “escola paralela”3 - se refere justamente à 

realidade vivenciada cotidianamente por esse aluno. 

Essa outra escola englobaria todo tipo de informação - externa à escola tradicional - 

que chega para os alunos através dos meios de comunicação em massa, como a imprensa, a 

TV, o cinema etc. “Esses novos canais de educação, que os professores não controlam, são 

frequentados massivamente pelos alunos. [...] Trata-se de saber se a escola e a escola paralela 

vão se ignorar, comportar-se como adversárias ou se aliar.” (PORCHER apud FREIRE e 

GUIMARÃES, 2013, pos. 482, nota de rodapé nº 8)4 

Os conteúdos consumido pelos alunos - e pela população no geral - através  das mídias 

de massa, representam uma forma de ler e interpretar o mundo. É fundamental que a escola 

dialogue com esses conteúdos, uma vez que eles se mostram cada vez mais presentes na vida 

das pessoas. Esse diálogo precisa permear não só os produtos finais, - como o vídeo, ou o 

filme em si - mas a relação que se estabelece entre eles e quem os consome. Essa relação será 

sempre singular e diferente para cada indivíduo, e pode se dar, por exemplo, por meio da 

identificação de “temas geradores”, conforme sugerido por Paulo Freire. 

Para o filósofo, a educação humanista como prática de liberdade começa quando os 

educadores se perguntam qual será o tema do diálogo com os educandos. Esses temas de 

 
3 O conceito de “escola paralela” foi utilizado pela primeira vez pelo sociólogo Georges Friedmann, em 1966; 
reproduzido pelo professor Louis Porcher, em 1976; e finalmente mencionado por Paulo Freire e Sérgio 
Guimarães no livro “Educar Com A Mídia: Novos Diálogos Sobre Educação”, publicado em 2013. 
4 Retirado de uma edição eletrônica (e-book) na qual não são fornecidas as páginas e sim a posição, por isso a 
abreviação “pos.” 
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diálogo são chamados pelo autor de “temas geradores” e são importantes justamente porque 

fazem parte do “universo temático” dos educandos. 

Uma vez que serão os educandos - em conjunto com os educadores - os sujeitos ativos 

do processo de busca pelo conhecimento, de nada adianta, para a educação humanista, seguir 

um currículo e um programa estabelecido por terceiros.  

É fundamental que os temas de diálogo façam parte do “universo temático” dos 

educandos para que esses se sintam motivados a dar continuidade ao processo de busca. Do 

contrário, o conhecimento adquirido não será afetivamente enraizado, e não se tornará 

verdadeiro. “Investigar o “tema gerador” é investigar, repitamos, o pensar dos homens 

referido à realidade, é investigar seu atuar sôbre a realidade, que é sua praxis.” - (FREIRE, 

1978, p. 115) 

Dito isso, por que dialogar com crianças em torno do tema “YouTube”? Porque 

acredita-se que o YouTube faça parte do cotidiano infantil, que é de seu interesse e que possa 

ser usado como “tema gerador” em seu processo de busca e, consequentemente, de 

aprendizagem. 

Dessa forma, pensar o YouTube como um espaço de possível aprendizado é também 

desafiar a escola tradicional a expandir o conceito de educação vigente. É uma tentativa de 

chamar atenção para a profunda necessidade de renovação pela qual a sociedade moderna 

está passando, renovação essa da qual a escola não está e nunca esteve isenta. É reconhecer 

que a era digital traz novas maneiras de se relacionar com o mundo e com os outros, e que as 

crianças estão intrinsecamente inseridas nestas novas dinâmicas.  

Enquanto as instituições de ensino tradicionais continuarem negando o diálogo com 

as novas mídias disponíveis nas Internet, elas estarão negando também o diálogo com o 

universo no qual seus alunos estão inseridos e consequentemente, negando o diálogo com os 

próprios alunos. 

 

3. CRIANÇA, AQUELA QUE PRODUZ 

 

   Após esclarecer qual é o conceito de educação tratado neste trabalho, é preciso uma 

elucidação sobre como enxerga-se a criança no mesmo.  

O conceito de infância e de criança pode variar muito conforme o contexto, seja ele 

histórico, social, ou cultural. Dentro de uma mesma sociedade podem existir diferentes 
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infâncias, com características distintas, dependendo da classe social em que a criança se 

encontra, se vive no meio urbano ou no meio rural etc. 

 

A criança pode ser a tábula rasa a ser instruída e formada moralmente, ou o 

lugar do paraíso perdido, quando somos plenamente o que jamais seremos 

de novo. Ela pode ser a inocência (e por isso a nostalgia de um tempo que já 

passou) ou um demoniozinho a ser domesticado (quantas vezes não ouvimos 

dizer que "as crianças são cruéis"?) (COHN, 2005, p.7) 

 

 A definição etimológica da palavra “infância” vem do Latim e significa “sem fala”, 

uma vez que o sufixo “in” corresponde à ideia de negação e “fari” significa “falar”. Forma-

se assim a palavra “infantia”, ou “infância” em português. 5 

 De fato, essa definição faz sentido quando prestamos atenção ao quanto as crianças 

costumam ser reprimidas em suas falas, por essas não serem consideradas maduras o 

suficiente. “Não fale isso na frente dos outros!”, “Não grite!”, “Você não sabe o que diz, é 

apenas uma criança!” 

 Já a palavra “criança” vem do latim “creare”, que significa “erguer, produzir”, 

também associada à palavra “crescere” (crescer, aumentar). É muito comum o entendimento 

da criança como um ser que está em fase de crescimento, que não se desenvolveu 

completamente. Entretanto, essa ideia é bastante prejudicial sob o ponto de vista pedagógico, 

uma vez que apresenta uma tendência a reduzir as ideias expressadas pelas crianças como 

algo que ainda não atingiu o seu estado pleno. 

O presente trabalho se propõe a resgatar o significado original da palavra e entender 

a criança como aquela que produz. Mas produz o que?  

Aqui, compartilho da visão da antropóloga Clarice Cohn (2005), que afirma que as 

crianças não estão em fase de desenvolvimento para vir a ser alguém no futuro. São seres do 

presente, pois, assim como os adultos, também constroem cultura e estão em constante 

diálogo com tudo que acontece à sua volta. São atores sociais, que criam seus papéis na 

sociedade, pois elaboram, à sua própria maneira, sentidos para o mundo a partir de suas 

experiências. 

 Quando se entende a relação como ponto central do processo educativo, - como foi 

defendido na seção anterior - se reconhece a potencialidade de aprendizado em qualquer 

 
5 Disponível em: https://origemdapalavra.com.br/palavras/infancia/ Acesso: Novembro de 2019 
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circunstância dialógica. Da mesma forma, ao encarar o outro como detentor de conhecimento 

próprio; é necessário enxergar também a criança como possuidora de saberes próprios e 

únicos.  

As práticas educativas tradicionais - sejam na escola, ou no ambiente familiar - se 

mostram preocupadas em disciplinar as crianças, de forma que essas sejam inseridas aos 

poucos no “mundo sério”, responsável e racional dos adultos, no qual não há espaço para 

brincadeiras, bobagens e infantilidades. Esses ambientes, portanto, funcionam como uma 

“preparação” para a vida adulta e consequentemente, veem a infância como um meio para se 

chegar a um fim: a maturidade. Com isso, gera-se uma ideia equivocada de que a criança é 

um ser incompleto, que deve percorrer um longo caminho até finalmente tornar-se adulto e 

atingir sua completude. Entende-se a criança como um ser do futuro, e não do presente. 

De acordo com Cohn, os sentidos elaborados pelas crianças não pertencem a um 

sistema simbólico externo aos adultos, mas sim compartilhado com eles. Ou seja, não existe 

uma barreira entre o mundo das crianças e o mundo dos adultos. Existem diferentes formas 

de interpretar o mesmo mundo a partir do mesmo sistema simbólico. “Portanto, a diferença 

entre as crianças e os adultos não é quantitativa, mas qualitativa; a criança não sabe menos, 

sabe outra coisa.” (COHN, 2005, p. 33) 

Voltando a Paulo Freire, esse defende que, na educação humanista, deve se 

estabelecer uma relação de igualdade entre educador e educando, na qual aquele não pode 

considerar saber mais do que esse. Se trocarmos as palavras “educador” por “professor” - ou 

adulto - e “educando” por “aluno” - ou “criança” - temos a mesma premissa. É imprescindível 

que os educadores-adultos tratem os educandos-crianças equitativamente, reconhecendo que 

ambos são igualmente detentores de conhecimentos próprios. E aqui me refiro não só ao 

ambiente escolar, mas também familiar - ou qualquer outro em que exista uma dinâmica 

educativa entre adultos e crianças. 

Assim, uma educação humanista, que pretende se opor à educação bancária, deve ter 

como fundamento não só a participação da criança de forma ativa no ato de aprender, como 

também reconhecer o papel de parceria e humildade do adulto - ou educador - que não está 

no processo como depositante de conhecimento, e sim como alguém em busca de 

aprendizado, tal qual a criança. 

 

Na verdade, [...] a razão de ser da educação libertadora está no seu impulso 

inicial conciliador. Daí que tal forma de educação implique na superação da 
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contradição educador-educandos, de tal maneira que se façam ambos, 

simultâneamente, educadores e educandos. - (FREIRE, 1978, p. 67, grifo 

meu) 

 

Por mais que no livro Pedagogia do Oprimido (1978), Paulo Freire esteja se referindo 

a um contexto de alfabetização de adultos no campo, é perfeitamente possível trazer suas 

reflexões sobre educação para a realidade de crianças no meio urbano. Isso porque boa parte 

dessas crianças também estão submetidas ao modelo de educação bancária, explicado 

anteriormente.6 

A partir dessas considerações, me parece impossível pensar em propostas educativas 

para crianças que não as reconheçam como seres do presente, que não reconheçam suas 

leituras de mundo como igualmente relevantes a dos adultos, que não se centrem na relação 

e na troca dessas diferentes leituras, e que não se coloquem à disposição de transformar a 

realidade em que estão inseridas. 

  

 
6 Digo “boa parte”, pois deve-se considerar a existência de algumas poucas escolas que buscam praticar 
métodos pedagógicos alternativos e deve-se considerar também as inúmeras crianças de classes menos 
favorecidas, que nem sequer frequentam à escola. 
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4. UM OUTRO OLHAR SOBRE O YouTube  

 

A pesquisa “Geração YouTube - Um Mapeamento Sobre o Consumo e a Produção 

de Vídeos por Crianças”, realizada por Luciana Corrêa (ESPM) em 2016, revela que “entre 

os 100 canais de maior audiência no YouTube Brasil, 48 abordam conteúdo direcionado ou 

consumido por crianças de 0 a 12 anos.”7 

Corrêa analisou 230 canais infantis, divididos em sete categorias: Games - Minecraft, 

Gameplay, Vlogs de Games; Programação de TV - Desenhos e Novelas Infantis; Desenhos e 

Musicais Infantis não disponíveis na TV; Unboxing8 - Propagandas de Brinquedos; 

YouTubers Mirins; YouTubers Teens e Educativos. 

Em termos de números de inscritos, os campeões são os canais pertencentes à 

categoria “Games”, enquanto que YouTubers Teens e YouTubers Mirins ocupam o segundo 

e o terceiro lugar na lista, respectivamente. 

Entretanto, ao comparar as inscrições entre o ano de 2015 e 2016, a categoria 

Unboxing foi a que mais cresceu (855%), seguida da categoria YouTuber Mirim (550%). 

Essa mesma configuração de crescimento se repete quando analisados o número de 

visualizações. 

Por fim, os 75 canais de youtubers infantis (mirins e teens) somam mais de 8 bilhões 

de visualizações. 

Os dados acima, que revelam uma participação cada vez mais significativa das 

crianças na Internet, - e mais precisamente, no YouTube -  podem causar um certo espanto e 

talvez até mesmo uma preocupação. É compreensível que mães e pais fiquem apreensivos 

com o conteúdo assistido por seus filhos na plataforma, assim como pode lhes incomodar o 

tempo excessivo que as crianças passam navegando na rede.  

Se há algumas décadas o problema parecia ser a televisão, que deixava as crianças 

“alienadas” e “bitoladas”, hoje o papel de “vilão” passa aos poucos a ser ocupado pelo 

YouTube. E ele requer ainda mais atenção do que a TV. Vejamos por que: 

Houve um tempo em que o consumo de audiovisual em casa era predominantemente 

coletivo. As famílias possuíam apenas um aparelho televisivo e em um dado momento do 

 
7 Disponível em: http://pesquisasmedialab.espm.br/wp-content/uploads/2016/10/Media-
Lab_Luciana_Correa_2016.pdf Acesso: Novembro de 2019 
8 Do inglês: “desembalagem”. São chamados assim os vídeos que consistem em mostrar um produto novo 
sendo tirado da caixa pela primeira vez. Embora muito popular entre as crianças, também é comum entre os 
adultos, como unboxing de equipamentos eletrônicos, maquiagem etc. 
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dia, todos se reuniam na sala para ver o mesmo programa. Com o tempo, essa experiência foi 

ficando cada vez mais individualizada: uma vez possível ter uma TV em cada cômodo da 

casa, cada um passa a assistir sozinho aos programas de seu interesse. Essa individualização 

só aumenta quando os conteúdos audiovisuais passam a ser consumidos por meio de 

smartphones ou tablets. Dessa forma, o controle dos pais sob o que as crianças estão 

assistindo se torna mais limitado. 

Os dispositivos móveis também tornam o consumo audiovisual mais frequente no dia 

a dia, o que pode estimular o seu vício. Se antes as crianças precisavam esperar chegar em 

casa para assistir TV, hoje podem ver seus conteúdos de interesse em basicamente qualquer 

lugar. Inclusive, esta é uma maneira que alguns pais e mães encontraram de distrair os filhos, 

quando precisam que eles fiquem quietos. Nesses casos, os celulares e tablets funcionam 

quase como uma babá eletrônica, uma anestesia digital que mantém os pequenos entretidos 

enquanto os pais se concentram em outra coisa. 

Um outro fator que requer atenção diz respeito à publicidade infantil. O YouTube 

ainda não possui uma legislação sobre esse tema tão consolidada quanto a da TV. Na 

plataforma, as propagandas aparecem de maneira menos explícita do que os comerciais 

tradicionais, - como os famosos vídeos de unboxing e reviews de produtos. Por isso, se torna 

ainda mais complicado cercear seus excessos.  

Além disso, há quem argumente que as crianças estão mais suscetíveis à exposição a 

conteúdos impróprios no YouTube do que na televisão. De fato, a plataforma possui uma 

variedade imensa de vídeos e por mais que possua políticas de uso9 e seja possível denunciar 

as mídias que não se adequem às mesmas, nem tudo que está disponível no site é livre de 

adversidades. Entretanto, tampouco a televisão está isenta de programas que constam de 

temáticas diversas, algumas muitas vezes problemáticas. Enfim, não cabe aqui discutir a 

imoralidade de conteúdo X ou Y, apenas ressaltar que ela não existe apenas na Internet. 

O que se propõe nesta pesquisa é voltar outro olhar sobre o YouTube. Entende-se que 

a plataforma em si não é “boa” nem “má”. A forma como a utilizamos é que pode vir a ser 

prejudicial ou benéfica. Por isso, é importante discutir sobre ela, a fim de entender o que ela 

pode nos oferecer de positivo, principalmente sobre o ponto de vista pedagógico. 

Por exemplo, algo que pode ser encarado como profícuo é o fenômeno de 

democratização midiática proporcionado pelo avanço da Internet e das redes sociais no séc. 

 
9 Disponível em: https://www.youtube.com/intl/pt-BR/about/policies/#reporting-and-enforcement Acesso: 
Novembro de 2019 
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XXI. Esse fenômeno vem promovendo uma série de mudanças no consumo de conteúdos 

audiovisuais por parte não só das crianças, mas do público no geral. Por exemplo, se antes 

estávamos sujeitos a uma grade de programação dos canais de televisão e só podíamos assistir 

o programa X no horário Y, hoje, com o YouTube - e  os demais serviços de streaming, como 

Netflix, Amazon Prime etc - é possível assistir o que se deseja a qualquer hora do dia, em 

múltiplos aparelhos e locais diferentes. 

Inclusive, o termo “grade de programação” nunca se encaixou tão bem, uma vez que 

funciona justamente como uma limitação ao espectador, que se vê refém dos critérios 

estabelecidos pelas emissoras para transmitir seus conteúdos. Não é à toa que os serviços que 

se dispõem a romper com essas grades que “aprisionam” o público sejam os chamados on 

demand - sob demanda. Os critérios do quê e de quando os conteúdos serão consumidos são 

estabelecidos a partir da solicitação do próprio espectador. 

A palavra chave que caracteriza esta nova dinâmica é a autonomia. Ela se refere tanto 

ao consumo, quanto à produção audiovisual. Embora em termos de consumo, as plataformas 

de streaming sejam mais democráticas do que o modelo televisivo, quando se fala em termos 

de produção, nenhuma se iguala ao YouTube. A rede social permite que absolutamente 

qualquer um que disponha de uma câmera - ou um celular com câmera - e uma conexão com 

a Internet possa produzir e publicar um vídeo. A partir daí, o vídeo, por mais simples que 

seja, pode tomar proporções de público estratosféricas - os chamados “virais”10 - em níveis 

que a televisão nunca sonharia em fazer sem o apoio de uma grande produção e de uma 

intensa campanha de marketing. 

A democratização da produção é fundamental para a concepção da criança como 

produtora de significado. Graças ao YouTube, as crianças passam a ser responsáveis pelas 

próprias narrativas audiovisuais.  

No modelo de produção padrão - adotado tanto pelo sistema televisivo, quanto pelos 

serviços de streaming - os programas infantis são em grande maioria pensados de adultos 

para crianças. Existem aqueles que contam com atores mirins e passam a falsa impressão de 

que as crianças dentro da tela dialogam com as crianças do lado de fora, mas o discurso e a 

linguagem continuam sendo elaborados e executados por adultos.  

O YouTube permite que essas crianças - que antes estavam limitadas ao papel de 

público, apenas -  criem e divulguem seus próprios conteúdos. Dessa maneira, abre-se a 

 
10 São chamados assim os conteúdos na Internet - imagens, vídeos, textos - que são compartilhados por um 
grande número de pessoas em um curto espaço de tempo, tornando-se o assunto principal nos ambientes on-
line - e até mesmo off-line - em que foram compartilhados. 
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possibilidade de que sejam protagonistas de um discurso próprio, pois estão compartilhando 

em seus vídeos seus pontos de vista à respeito da realidade em que se inserem.  

É a partir dessa premissa que se pretende refletir sobre um potencial pedagógico 

presente na produção de vídeos para o YouTube. 
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5. APRENDER É AGIR SOBRE O NOVO 

 

Está mais do que evidente que o YouTube tem um papel fundamental na realidade da 

nova geração. Dessa forma, parece relevante dentro do campo do audiovisual e da educação, 

refletir sobre a possibilidade de aprendizado que a produção de vídeos para a plataforma pode 

gerar. 

Acredita-se que as crianças, ao produzirem seus vídeos, estão atuando ativamente na 

realidade em que se inserem e consequentemente, transformando a mesma. Ao 

compartilharem os conteúdos em seus canais, estão compartilhando também suas visões de 

mundo e reforçando cada vez mais a ideia de que a criança é um ser do presente, 

perfeitamente capaz de realizar o que se deseja - no caso, fazer vídeos - no momento atual, 

ao invés de esperar que se torne adulto para vir a ser um sujeito ativo na sua própria realidade. 

De acordo com a jornalista Renata Tomaz, é através de seus canais no YouTube que 

as crianças “emitem suas visões de mundo em processos interpretativos e, por meio de tais 

práticas, ocupam o espaço digital, tornando-o um possível lugar de fala.” (TOMAZ, 2016, p. 

51).  

 Ela chama atenção para o fato de que reconhecer o YouTube como ferramenta 

importante para a “construção social da infância” não implica em dizer que essa construção 

é exclusiva da contemporaneidade. As crianças sempre foram produtoras de cultura, mas, no 

contexto atual, surgem novas maneiras de produzi-la. 

As considerações de Renata Tomaz reforçam justamente o pensamento de Clarice 

Cohn, que encara a criança como um ser do presente: 

  

[...] os youtubers mirins, crianças com centenas de milhares de assinantes em 

seus canais no YouTube, constroem modos de ser e estar no mundo através 

da produção e divulgação de seus vídeos. (TOMAZ, 2016, p. 1) [...] na 

contemporaneidade, algumas crianças podem ser alguém antes de crescer, 

ou seja, antes de serem adultas.” (TOMAZ, 2016, p. 15) 

 

O entendimento do potencial pedagógico na produção de vídeos para o YouTube parte 

da teoria de Paulo Freire, que considera a educação como processo de busca, no qual 

“educador e educandos, co-intencionados à realidade, se encontram numa tarefa em que 

ambos são sujeitos no ato, não só de desvelá-la e, assim, criticamente conhecê-la, mas 

também no de re-criar êste conhecimento” (FREIRE, 1978, p. 60).  
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 Quando Freire fala de um processo de busca, acredito que ele se refira à tomada de 

consciência perante algo novo. É o novo, o desconhecido, que desperta a curiosidade, que 

por sua vez será combustível de motivação para que a criança - ou o educando - busque 

maneiras de transformar o desconhecido em conhecido. Aprender é agir sobre o novo, de 

maneira a transformá-lo.  

Esse pensamento vai de encontro com as ideias defendidas por Jean Piaget, conforme 

apontadas no texto “O debate Piaget/Vygotsky e as políticas educacionais”, de Solange 

Jobim e Souza e Sonia Kramer (1991). O psicólogo afirma que os seres humanos constroem 

conhecimento a partir de um movimento de desequilíbrio e reequilíbrio.  

Não basta apenas que o educando esteja em contato com algo novo, esse novo precisa, 

sobretudo, afetá-lo de alguma forma. Tudo que nos afeta nos desequilibra e 

consequentemente, nos motiva ao movimento. Esse movimento é justamente o de passar do 

desequilíbrio para o reequilíbrio, ou seja, transformar o desconhecido em conhecido. 

  

Portanto, agindo no mundo a criança experimenta situações que desafiam 

seu raciocínio e é a partir deste desequilíbrio cognitivo que ocorre a 

verdadeira aprendizagem. (SOUZA e KRAMER, 1991, p. 77/78) 

 

Por isso a educação bancária se mostra tão ineficiente, pois o conhecimento não pode 

ser transferido do educador para o educando. Deve ser construído por esse a partir do 

momento em que se sente desafiado por buscar saber aquilo ainda não sabe. O que buscar e 

como buscar será próprio e único de cada um, pois o que é desconhecido para um, pode não 

ser para outro e vice-versa.  

 

Enfatizando que a criança é o próprio agente de seu desenvolvimento, o 

professor tende a assumir um papel desafiador, provocando desequilíbrios 

(conflitos cognitivos), para que a criança, através de reequilibrações 

sucessivas, seja estimulada a descobertas e, portanto, à construção de 

conhecimento.” (SOUZA e KRAMER, 1991, p. 77) 

 

Entretanto, esse processo de busca não pode ser encarado como finito, pois sempre 

existirá algo ainda desconhecido que se possa vir a conhecer. Talvez seja este um dos grandes 

problemas em relação aos educadores - e até mesmo em relação aos adultos, de uma maneira 

geral: acreditar na ideia equivocada de que já atingiram o ponto máximo do conhecimento, 
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que já sabem de tudo. Ao fazer isso, se fecham à possibilidade de aprender com o próximo; 

praticam o que Freire chama de “alienação da ignorância” e não percebem a sua própria 

insipiência - e que triste a vida humana sem a humildade de reconhecer no outro um universo 

de saberes. 

 

Como posso dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre no 

outro, nunca em mim? 

Como posso dialogar, se me fecho à contribuição dos outros, que jamais 

reconheço, e até me sinto ofendido com ela? 

[...] Neste lugar de encontro, não há ignorantes absolutos, nem sábios 

absolutos: há homens que, em comunhão, buscam saber mais.” 

(FREIRE, 1978, p. 95, grifo meu) 

 

 À medida que os educadores encaram a si mesmos como educadores-educandos, se 

colocam mais disponíveis ao aprendizado contínuo. Da mesma maneira, podem os adultos 

olharem para o mundo com a curiosidade de uma criança. Assim, a busca pelo “saber mais”11 

se torna incessante. 

 Se me coloco à disposição para aprender com qualquer um, a possibilidade de 

adquirir conhecimento nunca se esgota, tende sempre a expandir. 

Cada vez que me vejo diante de algo desconhecido, faço então o movimento de busca 

para passar a conhecê-lo; durante o processo, transformo o desconhecido em conhecido; a 

partir daí, descubro um novo desconhecido e assim o ciclo se repete.  

Dessa maneira, cada aprendizado gera uma potência que me motiva a buscar um novo 

aprendizado. Assim, o conhecimento funciona como uma ferramenta propulsora, capaz de 

deslocar o sujeito ativo sempre em direção ao “saber mais”. 

Uma criança que se propõe a produzir um vídeo para o YouTube, certamente se depara 

com algo novo, algo desconhecido. A partir daí, ela começa seu processo de busca e 

consequentemente, de aprendizado. Essa busca pode se dar em diversos âmbitos, como por 

exemplo, a busca pela técnica: o que é preciso para fazer um vídeo? Quais equipamentos? 

Quais as etapas?  

 
11 Saber mais comparado ao que eu sei agora, e não saber mais do que o outro, pois isto seria impossível, uma 
vez que cada um possui um conhecimento próprio e único. 
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A busca também pode ser em relação ao tema: sobre o que se irá falar? O quanto se 

sabe sobre esse tema? É preciso fazer uma pesquisa prévia sobre ele antes de se iniciar o 

vídeo? É preciso montar um roteiro para que se organize o que será falado? 

Enfim, inúmeras são as perguntas que poderão ser levantadas tamanha a riqueza 

pedagógica contida nesse processo de busca. Não cabe a nós aqui, especular sobre elas, e sim 

ir a campo investigá-las em conjunto com as crianças que estão protagonizando esse 

processo.  

 

 [...] Simplesmente, não posso pensar pelos outros nem para  os outros, nem 

sem os outros. A investigação do pensar do povo não pode ser feita sem o 

povo, mas com êle, como sujeito de seu pensar. (FREIRE, 1978, p. 119) 

Quanto mais investigo o pensar do povo com êle, tanto mais nos educamos  

juntos. Quanto mais nos educamos, tanto mais continuamos investigando. 

(FREIRE, 1978, p. 120) 

 

Para Freire, o processo de busca pelo conhecimento deve resultar na transformação 

da realidade em que estão inseridos seus sujeitos. Ao contrário da educação bancária, que 

estimula a memorização e o arquivamento de conteúdos, a educação humanista deve 

provocar o desenvolvimento da consciência crítica dos educandos, resultando não na sua 

adaptação ao mundo como ele é, e sim na sua inserção no mesmo como agentes 

transformadores. 

 

[...] nesta distorcida visão da educação, não há criatividade, não há 

transformação, não há saber. Só existe saber na invenção, na reinvenção, na 

busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, 

com o mundo e com os outros. (FREIRE, 1978, p. 66) 

 

Os youtubers mirins criam conteúdos que não só afirmam suas identidades e os 

colocam como sujeitos ativos na sociedade, mas também propõem o diálogo com outras 

crianças, criando assim, relações de pertencimento e reconhecimento. Uma criança que 

produz vídeos para a Internet está diante de um processo de busca pelo conhecimento no qual 

ela é o sujeito ativo. Nesse processo, ela se coloca como produtora de cultura e significado 

e, consequentemente, ela transforma sua realidade. É daí que surge o potencial pedagógico 

nessa prática.  
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6. METODOLOGIA  

 

O que se pretende investigar neste trabalho não é a criança como objeto estático, e 

sim sua maneira de pensar e de produzir conteúdos referentes à sua realidade. Verificar como 

essa realidade é percebida e se há alguma transformação dessa percepção ao longo do 

processo - e quais recursos são utilizados para tal. 

 

Do ponto de vista do investigador importa, na análise que faz no processo da 

investigação, detectar o ponto de partida dos homens no seu modo de 

visualizar a objetividade, verificando-se, durante o processo, se observou ou 

não alguma transformação no seu modo de perceber a realidade.  (FREIRE, 

1978, p. 116) 

 

Estudar a crianças como objeto passivo da investigação iria contra a ação dialógica e, 

consequentemente, pedagógica. Seria equivocado assumir que existe um antes e um depois 

nesta análise. O que se pretende é, em conjunto com a criança, refletir sobre seus processos 

de busca por conhecimento durante a produção de vídeos de maneira crítica e atenta, 

ressaltando a possibilidade de transformação da realidade durante os mesmos.  

 

“[...] se as crianças são, de fato, atores sociais, não faria sentido realizar 

pesquisas que não considerassem suas vozes, suas produções ou as 

produções endereçadas a elas. [...] cabe ao pesquisador criar um ambiente 

propício para as crianças oferecerem sua visão de mundo. Por fim, há uma 

compreensão ética: além de conceder uma participação segura para as 

crianças em pesquisas, é necessário respeitar sua vontade de falar.” 

(TOMAZ, 2016, p. 49)12 

 

O contexto ao qual se refere este trabalho, é o de crianças brasileiras inseridas em um 

meio urbano. Foi realizado um estudo de caso com youtubers mirins que pertencem à classe 

média do estado Rio de Janeiro e fazem parte da chamada Geração Z - composta por aqueles 

nascidos no século XXI. 

Essa geração pertence a um grupo maior: os millennials. São assim chamadas as 

 
12 Retirado do artigo de Renata Tomaz, “As Redes sociais Digitais Como Campo de Pesquisa da Infância e o 
Caso das Youtubers Mirins”, publicado no Livro Eletrônico “Tic Kids Online Brasil” em 2016. 
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pessoas nascidas a partir da década de 1980, consideradas “nativos digitais”. “A tecnologia 

e o mundo digital estão integrados no seu dia a dia de forma completamente natural e quase 

indissolúvel.” (BONAGA e TURIEL, 2016, p. 96, tradução livre)13 

Dessa forma, as crianças mencionadas nesta monografia nasceram em um mundo 

profundamente conectado virtualmente, no qual as redes sociais exercem um papel 

significativo. 

São pessoas sociais, ao menos em termos online. A maioria dos millennials 

conta com ao menos um perfil em uma rede social, mas uma grande parte 

deles tem mais de um em redes distintas. Estão sempre conectados e gostam 

de compartilhar suas opiniões, tanto positivas como negativas, sobre 

acontecimentos, produtos e o que quer que seja.” (BONAGA e TURIEL, 

2016, p. 97, tradução livre) 

 

Ainda existem controvérsias quanto ao conceito de “youtuber”. Há quem opine que 

o termo deva ser aplicado apenas aos usuários que conseguem monetizar seus canais, ou seja, 

que ganham dinheiro com as postagens na plataforma. Entretanto, aqui entende-se por 

youtuber qualquer usuário que possua uma frequência de postagens, independente do número 

de inscritos, visualizações ou patrocínio. 

O estudo de caso em questão consistiu em duas entrevistas. A primeira, com um 

menino de treze anos que possui um canal no YouTube desde Maio de 2019. Seu nome é 

Gabriel e o nome do seu canal é “Depois da Pipoca”14 (Imagem 1). Lá, ele posta vídeos sobre 

cinema, pois segundo ele, é uma paixão que possui “desde bebezinho” (sic). A entrevista 

com Gabriel foi feita por vídeo chamada de WhatsApp e dividida em dois dias.  

A outra entrevista foi com um menino de nove anos que possui dois canais no 

YouTube, ambos com início em 2016. Um dos canais chama-se “Felipe Matos B15” (Imagem 

2) - o nome do youtuber - e lá Felipe posta vídeos diversos no formato de vlog16. O outro 

canal de Felipe chama-se “lobo autentico17” (Imagem 3) e possui um conteúdo 

 
13 BONAGA e TURIEL, Mamá, ¡ quiero ser youtuber !, Barcelona, 2016. 
14 Disponível em https://www.youtube.com/channel/UC1zaHlhMzngY5tulgGvbV8Q Acesso: Novembro 
2019 
15 Disponível em https://www.youtube.com/channel/UCqe5rhyPXFYkH9PqizJ4p7Q Acesso: Novembro 
2019 
16 Abreviação de videoblog. Os vlogs nada mais são do que blogs em forma de vídeos.  
17 Disponível em https://www.youtube.com/channel/UCtlPcmOLc04H6ZOC6jUm8Pw Acesso: Novembro de 
2019 
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exclusivamente voltado para gameplay.18 A entrevista foi feita pessoalmente, na presença de 

sua mãe. 

 

 

Imagem 1 - Print de tela do computador - Página inicial do canal Depois da Pipoca. 

 

 

Imagem 2 - Print de tela do computador - Página inicial do canal Felipe Matos B.  

 

A limitação da entrevista a apenas duas crianças se deu principalmente devido à 

dificuldade de entrar em contato com outros youtubers por meio da Internet. Houve tentativas 

de abordagem através das redes sociais dos mesmos, mas na maioria dos casos não se obteve 

 
18 Formato muito comum na Internet, que consiste em uma gravação - normalmente da própria tela do 
computador, tablet, ou celular -  de um determinado jogo on-line, acompanhada de comentários do jogador 
sobre o jogo em questão. 
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resposta - e, quando se tinha, a conversa perdia a continuidade em um dado momento. Gabriel 

e Felipe foram os únicos youtubers que se mostraram disponíveis. 

 

 

Imagem 3 - Print de tela do computador - Página inicial do canal lobo autentico. 
 

Por mais que na Internet esteja presente uma incalculável possibilidade de 

aprendizado e obtenção de informações, ela também pode ser um ambiente perigoso, uma 

vez que os usuários estão sujeitos a entrar em contato com qualquer tipo de pessoa. Dessa 

forma, é compreensível que a maioria dos youtubers mirins não responda algumas 

mensagens, por melhor intencionadas que elas sejam.  

Ainda assim, acredita-se que foi bastante proveitosa uma análise aprofundada sobre 

apenas dois youtubers, em vez de um questionário padrão para uma quantidade maior de 

crianças. A opção aqui, foi por priorizar qualidade acima de quantidade, fazer um estudo 

qualitativo, interpretativo e de observação. 

Uma vez autorizada pelos pais, foram realizadas duas entrevistas individualmente. A 

com Gabriel foi por videochamada, por ele morar fora do Rio, e a com Felipe foi 

pessoalmente. 

As perguntas levantadas tinham como objetivo entender melhor como Gabriel e 

Felipe se relacionam com o processo de produção dos vídeos. Essas perguntas foram 

formuladas após assistir a todos os vídeos presentes nos três canais. Algumas faziam 
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referências a questões gerais dos canais, enquanto outras tratavam de assuntos específicos de 

cada vídeo. Todas possuíam o intuito de compreender as seguintes questões: 

1. Há aprendizagem por parte da criança no ato de produzir vídeos para seus 

canais no YouTube? 

2. Caso exista aprendizagem, como ela ocorre? Quais suas especificidades, 

particularidades, semelhanças e diferenças com outros processos educativos? 

3. Como se estabelece a relação da criança com os vídeos que ela produz? Como 

ela organiza e executa a produção dos vídeos, desde a ideia até a finalização? 

Como ela enxerga os vídeos, o que eles representam para ela (seja o produto 

final, ou a produção dos mesmos)?  

É possível encontrar ambas as entrevistas transcritas no apêndice deste trabalho. A 

seguir, apresento uma análise das conversas a partir das respostas que julgo mais importantes.
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7. ANÁLISE - UMA JANELA PARA AS CRIANÇAS OLHAREM O MUNDO E 

O MUNDO OLHAR AS CRIANÇAS 

 

 Ao ser questionado sobre a sua motivação para criar um canal no YouTube, Gabriel 

respondeu que quando se interessa por algum assunto, ele sente vontade de falar e pesquisar 

sobre o mesmo. “Quando eu tô gostando muito de alguma coisa, eu sempre gosto de criar 

conteúdo e eu sempre quis mostrar o que eu acho pras (sic) pessoas, minhas ideias…” 

(Gabriel, 2019, entrevista no apêndice, p. 54).  

Essa criação de conteúdo mencionada por Gabriel já foi explorada pelo menino na 

forma de texto - através de blogs e perfis no Instagram, mas ele afirma que o formato em 

vídeo é o que mais lhe dá prazer em fazer. Além disso, comenta sobre o seu desejo de que 

suas ideias atinjam um grande público: “Eu não gosto de me restringir apenas a amigos e tal. 

Meu sonho é que meu canal seja famoso, pessoas que eu nem conheço gostem etc.” (Gabriel, 

2019, entrevista no apêndice, p. 54).  

Para Felipe, a principal motivação para fazer seus vídeos é a possibilidade de ter um 

canal popular e ficar conhecido por ele.  

 

Eu quero like, eu quero que eu tenha inscritos, sabe? Que eu seja famoso. 

porque quando você tá (sic) muito famoso, você começa a ganhar dinheiro 

no YouTube [...] Eu acho legal alguém pedir autógrafo pra você, um abraço, 

uma foto. (Felipe, 2019, entrevista no apêndice, p. 64) 

 

 A vontade de Gabriel e Felipe de criar e compartilhar conteúdos sobre assuntos que 

gostam ilustra a teoria de Clarice Cohn, que enxerga as crianças como atores sociais à medida 

que constroem cultura e dialogam com o mundo à sua volta. “As crianças não são apenas 

produzidas pelas culturas mas também produtoras de cultura.” (COHN, 2005, p. 35) 

 Os vídeos postados pelos meninos em seus canais, permitem que eles sejam 

protagonistas de um discurso próprio; que desenvolvam suas ideias, opiniões e argumentos 

sobre determinado assunto e que sejam ouvidos - ou assistidos - por seu público sem depender 

de recursos muito elaborados - basta um celular, um computador e uma conexão com a 

Internet. 

 Esse público é formado majoritariamente pelos colegas e familiares, que 

frequentemente lhes dão um feedback on-line, - através de comentários postados no próprio 

canal - ou off-line - pessoalmente, na escola, ou em casa, por exemplo. Gabriel conta que os 
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amigos também têm vontade de criar os próprios canais e por isso, lhe pedem dicas de como 

fazê-lo. Já Felipe menciona alguns colegas que possuem os próprios canais, e que já chegou 

a passar alguns de seus vídeos na escola, em uma atividade: 

 

Felipe: A gente tem a sala de teatro e tem um projetor. [...] Teve um dia que 

você mostrava os vídeos que você tem, podia trazer vídeo de casa. Aí [...] 

teve o meu canal, o canal do Jorge… Passou 2 vídeos do meu canal pra 

turma.  

Helena: E as pessoas gostaram? 

Felipe: Todo mundo bateu palma. 

Helena: E como você se sentiu passando o vídeo pra todo mundo ver? 

Felipe: Ah, sei lá, me senti acho que famoso. (Felipe, 2019, entrevista no 

apêndice, p. 65) 

 

É notória a presença marcante do YouTube na rotina de Gabriel e Felipe:  

Ah, tipo (sic), toda hora do dia. Eu pego meu tablet, eu ligo e começo a 
assistir. (Felipe, 2019, entrevista no apêndice, p. 60) 

É um dos meus principais passatempos o YouTube. [...] TV eu não assisto, 

no máximo Fantástico, ou sei lá, Globo Esporte. Netflix eu assisto bastante, 

pelo menos uma vez por semana, eu acho [...]. Mas YouTube é uma coisa 

que acho que é mais fácil, porque Netflix eu preciso de mais atenção. [...] O 

YouTube você pode assistir de qualquer lugar, então eu assisto mais. 

(Gabriel, 2019, entrevista no apêndice, p. 50) 

 

Seja para assistir vídeos sobre jogos, filmes, ouvir música, ou até mesmo estudar, 

Gabriel sempre recorre à plataforma, devido à sua agilidade de fornecer informações sobre 

assuntos diversos, de maneira rápida e descomplicada. 

 

Eu acho uma linguagem muito fácil de você entender, de você gostar. Em 

poucos minutos, você pode contar curiosidades, esclarecer muita coisa. Por 

exemplo, não tô entendendo a matéria de matemática, vou lá no YouTube, 

pesquiso a matéria e posso tá entendendo depois, sabe? (Gabriel, 2019, 

entrevista no apêndice, p. 50) 

 



 
 

31 

Já Felipe, diz que assiste principalmente canais de gameplay e que as pessoas “acham 

normal” quando ele menciona que possui um canal no YouTube. “Porque tem muita gente 

que tá no YouTube.” (Felipe, 2019, entrevista no apêndice, p. 62) 

As declarações dos meninos só fazem reforçar a ideia defendida ao longo deste 

trabalho: é absolutamente necessário falar sobre a mudança no consumo do audiovisual. 

Mudança essa que está atrelado não só ao YouTube, mas às demais redes sociais e seu uso 

excessivo - principalmente por parte das gerações mais novas. 

 

A presença paulatina de crianças em redes sociais indica que a Internet é 

cada vez mais um espaço delas, na medida em que, mesmo não tendo sido 

concebida para elas, é gradativamente ocupada por elas e, por causa disso, 

cada vez mais conformada a suas demandas. (TOMAZ, 2016, p. 48) 

 

O canal “Depois da Pipoca” não foi a primeira experiência que Gabriel teve como 

youtuber. Antes, ele já havia tido dois outros canais: um sobre a saga Harry Potter, que durou 

cerca de um mês, e outro sobre games, que durou um ano. Ao ser questionado sobre as 

diferenças entre o canal atual e os antigos, Gabriel respondeu que acha os anteriores “mal 

produzidos”. “Eu fui aprendendo para poder fazer o vídeo melhor, como eu faço hoje em dia 

no meu canal” (Gabriel, 2019, entrevista no apêndice, p. 47). Através de sugestões do pai - 

que é fotógrafo - sobre enquadramento e luz, pesquisas na Internet sobre métodos de edição 

e vídeo de dicas para youtubers iniciantes, foi “reunindo conhecimento” (Gabriel, 2019, 

entrevista no apêndice, p. 47).  

 

Helena: [...] mas e você consegue dizer porque esse canal durou mais tempo 

e os outros você “deixou de lado”? Digamos assim... 

Gabriel: Talvez porque eu esteja mais velho, com maturidade melhor pra 

(sic) poder gerenciar o canal… E por eu sempre ter gostado de cinema, 

independente da fase. [...] Sempre tava acompanhando, só que recentemente 

eu tenho pesquisado mais e tentado entender mais a história e tudo mais. Aí, 

eu tive vontade de criar o canal. Mas eu sempre gostei de cinema, desde 

bebezinho. 

Helena: Você acha que foi o tema então? Porque esse tema é mais amplo, aí 

dá pra (sic) ficar mais tempo nesse tema? 

Gabriel: Sim. E assim, não é um tema muito específico, tipo games. O 

cinema, por exemplo, a minha mãe, a minha vó pode assistir. E dependendo 
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do jeito que eu falo, que eu me apresento, pode ficar um conteúdo acessível 

pra (sic) todas as idades, todos os gêneros, todo mundo. (Gabriel, 2019, 

entrevista no apêndice, p. 47/48) 

Sob o ponto de vista pedagógico, é possível perceber a partir dessas declarações a 

importância de existir um laço afetivo estabelecido entre o sujeito e a temática que permeia 

o conhecimento a ser adquirido. Quando essa é de interesse do educando, haverá mais 

entusiasmo e persistência para aprimorar-se naquilo que se deseja. Seria o que Paulo Freire 

chama de “tema gerador”, pertencente ao “universo temático” do educando. 

Entretanto, esse não foi o único fator que motivou a perseverança. O apoio da família 

e dos amigos também foi fundamental. Gabriel conta que por um momento ficou desanimado, 

pois seu canal estava com poucos inscritos. Os inscritos e as visualizações são a maneira que 

os youtubers podem medir sua audiência e seu alcance. 

 “Uma coisa que me motivou foi os meus pais, eles falaram: não, você acabou de 

começar e tal” (Gabriel, 2019, entrevista no apêndice, p. 53). Com ajuda na divulgação de 

seu canal, o número de inscrições foi aumentando gradativamente. “Aí eu fiquei muito feliz 

com o canal, tava (sic) muito feliz com o resultado dele e agora eu já vou postar novos vídeos 

e tal. Então eu não vou desistir em pouco tempo não.” (Gabriel, 2019, entrevista no apêndice, 

p. 53)  

Os parentes de Felipe também se mostram importantes para a realização de seus 

vídeos, além de serem seu principal público - junto com seus colegas. Sua irmã mais nova 

aparece em boa parte dos vídeos do canal “Felipe Matos B”, quase como uma coadjuvante 

(Imagem 4). “Se não, fica chato só eu ali.” (Felipe, 2019, entrevista no apêndice, p. 63) 

Os pais e a tia - que trabalha com cinema - costumam lhe ajudar na gravação e na 

edição. Dessa forma, Felipe assume o papel de “diretor”, dando as indicações para “o 

câmera”, para que tudo saia como ele imaginou. 

 

Helena: Quando tem alguém filmando para você, você explica para eles 

como você quer?  

Felipe: Eu explico. Eu falava “tem que clicar no tal botão”, “aí, tem uma 

certa hora que você pode ir pra lá”, “aí, você pode dar um zoom”. Eu comecei 

meu canal gravando com tablet, só que tem alguns vídeos que eu fiz com a 

câmera do meu pai. Aí teve um que a minha dinda filmou pra mim e editou, 

e era uma câmera muito especial. (2019, entrevista no apêndice, p. 61) 
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Imagem 4 - Print de tela do computador - Felipe e sua irmã, Aisha. 
 

Esses fatos dialogam com a ideia defendida por Lev Vygotsky de que a aprendizagem 

é indissociável do contexto externo e das interações entre os atores sociais. Dessa forma, 

enxergar um potencial pedagógico na produção de vídeos para YouTube é reconhecer a 

importância das redes de apoio e afeto nas quais estão inseridos os youtubers mirins. No caso 

de Gabriel e Felipe, é a partir da rede estabelecida entre família e amigos que se dão as suas 

motivações - cada um com a sua, em particular -  para seguir fazendo seus vídeos, e 

consequentemente, seguir aprendendo durante esse processo.  

Ao longo da entrevista, Gabriel declarou que os vídeos que mais gosta de fazer para 

o canal “Depois da Pipoca” são aqueles sobre curiosidades relacionadas a cinema (Imagem 

5). A pré-produção consiste em uma pesquisa sobre o tema em questão e a partir daí ele 

escreve um roteiro para o vídeo. “O interessante é que eu tiro minhas dúvidas e curiosidades 

fazendo o vídeo, pesquisando pra (sic) poder fazer o roteiro do vídeo. E eu pratico bastante 

redação e tal.” (Gabriel, 2019, entrevista no apêndice, p. 50). 
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Imagem 5 - Print de tela do computador - Vídeo de curiosidade. 

 
Outro tipo de vídeo que Gabriel costuma postar em seu canal, são os de crítica 

cinematográfica (Imagem 6). “[...] no de curiosidade eu tenho que pesquisar mais, o de crítica 

é como se fosse um artigo de opinião.” (Gabriel, 2019, entrevista no apêndice, p. 51). 

 

 

Imagem 6 - Print de tela do computador - Vídeo de crítica 
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Por mais que sua parte preferida do processo seja a pesquisa e a descoberta de novas 

informações, esse é justamente um dos fatores que atrasa a postagem de um vídeo novo, 

devido ao longo tempo necessário para tal. 

 Através de inspirações de outros canais, a ideia para o próximo vídeo vem. Uma vez 

definido o tema, é realizada uma pesquisa em diversas fontes diferentes. Gabriel frisa a 

importância de buscar em mais de uma fonte, pois considera que assim o vídeo possui mais 

conteúdo. “[...] por exemplo, eu peguei essa experiência quando eu pesquisei em dois lugares 

diferentes e um lugar contava coisas que outro não contava e vice versa.” (Gabriel, 2019, 

entrevista no apêndice, p. 51). 

A reunião das informações e sua organização em um texto é o mais difícil para 

Gabriel. Ainda assim, ele reconhece o valor desse trabalho: “[...] meu vídeo parece muito 

confuso e mal produzido quando eu não faço roteiro. Mesmo se você fizer uma edição boa, 

gravar bem, falar bem, se você não tiver roteiro, você vai se perder.” (Gabriel, 2019, 

entrevista no apêndice, p. 51). 

Para Felipe, o momento da gravação é o que mais lhe agrada. “[...] gravar é sempre o 

que todo youtuber tem vontade de fazer, então é meio que uma das partes que você sempre 

quer. E a ideia do vídeo eu tenho de inspiração, porque eu vejo no YouTube alguns vídeos, 

ou acontecimentos que acontecem lá em casa, aí dá uma ideia do vídeo.” (Felipe, 2019, 

entrevista no apêndice, p. 61). 

O menino também diz que gosta muito dos vídeos nos quais ele ensina o público a 

fazer alguma coisa. Em seu canal, há dois vídeos desse tipo até agora: um no qual ensina a 

fazer uma dança e outro no qual ensina a fazer um adereço de papel (Imagem 7 e 8). “Eu 

gosto porque as pessoas querem aprender, então tem muita visualização, tem muito like. É 

legal ensinar, você se sente meio que um professor.”  (Felipe, 2019, entrevista no apêndice, 

p. 66).  

O costume de ter outros youtubers como inspiração para seus próprios canais é 

marcante na fala tanto de Gabriel, quanto de Felipe. Os meninos frequentemente se utilizam 

de hábitos populares entre os outros produtores de conteúdo na plataforma, como a maneira 

de organizar a descrição e a aparência dos vídeos, - utilizando thumbnails19, colocando 

informações técnicas e reforçando o pedido para que as pessoas se inscrevam - e até mesmo 

recursos de linguagem para passar a mensagem desejada. 

 

 
19 Imagens que aparecem como prévias dos vídeos, para facilitar o reconhecimento dos mesmos. 
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Imagem 7 - Print de tela do computador - Felipe ensinando a fazer uma dança. 

 

 

Imagem 8 -  Print de tela do computador - Felipe ensinado a fazer um adereço. 
 

Helena: No vídeo do Dobble, tem uma hora que você fala “ah, peraí, gente. 

A gente já volta”. Aí, você põe a mão e depois tira... 

Felipe: É muito clássico, na época que eu assistia os vídeos isso era clássico. 

A maioria fazia isso na hora de pausar. 

Helena: E qual é a ideia que você acha que passa esse efeito? 
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Felipe:  É legal porque a pessoa parece que vai fechar seus olhos, é meio que 

um estilo. (Felipe, 2019, entrevista no apêndice, p. 66) 

 

Gabriel: O pessoal fala muito em vídeos de dicas que é bom ter uma trilha 

sonora e eu acho que é interessante porque a música dá um tchan (sic) a mais 

no vídeo, dá um recheio pro vídeo. O vídeo fica muito seco se tirar a música. 

(Gabriel, 2019, entrevista no apêndice, p. 57) 

 

Helena: Essa coisa que, quando tem um erro de gravação, você deixa uma 

parte do vídeo em preto e branco, por que você faz isso?  

Gabriel: Eu faço porque eu acho legal... Porque faz o espectador se 

aproximar mais de você, sabe? Fica um negócio mais caseiro, mais íntimo e 

tal e eu acho muito engraçado. [...] os canais do YouTube que eu assisto 

fazem isso direto. Aí, eu comecei a fazer e eu gosto.  (Gabriel, 2019, 

entrevista no apêndice, p. 57) 

 

Essas declarações reforçam a ideia da criança como produtora de cultura, pois à 

medida que os meninos observam o mundo - ou os youtubers - à sua volta, fazem o exercício 

de escolher aquilo que querem atribuir para si - como usar os mesmos efeitos de linguagem 

em seus canais. Ou seja, incorporam as informações que recebem do meio externo e as 

devolvem para o mundo agora com a sua própria releitura, com sua própria maneira de 

utilizá-las, conferindo a elas o seu próprio significado. 

Quando se trata da edição, Gabriel busca por conta própria o conhecimento necessário 

- assim como na pesquisa para o roteiro. “[...] pouco a pouco fui reunindo várias coisas. Via 

canais do YouTube sobre edição, vídeos de dicas e tal. Mas ainda tem muita coisa pra (sic) 

aprender, eu acho, sobre edição de vídeo. É uma coisa muito ampla, muito complicada de se 

fazer” (Gabriel, 2019, entrevista no apêndice, p. 52). 

Já Felipe, costuma contar com a ajuda do pai para editar seus vídeos. “Eu já tentei 

editar muitos vídeos... Mas não foi bom. Eu não sei direito o que clicar. É difícil mexer em 

programa de edição.” (Felipe, 2019, entrevista no apêndice, p. 61). Mesmo com as 

dificuldades, o menino afirma que tenta fazer algumas edições no próprio YouTube - recurso 

disponível na plataforma, no momento em que o usuário faz o upload do vídeo. Embora 

Felipe ainda não tenha o conhecimento técnico que gostaria, reconhece, à sua maneira, que a 

montagem serve para passar uma determinada mensagem.  
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Por exemplo, em uma postagem do canal “lobo autentico”, o youtuber pede desculpas 

ao público, pois estava tendo problemas com o jogo Minecraft, e por isso, não poderia mais 

postar vídeos de gameplay (Imagem 9). Ele afirma que ficou bem chateado. A trilha sonora 

do vídeo é uma música instrumental, um tanto quanto melancólica. Ao ser questionado sobre 

essa seleção, respondeu: “Porque é triste, aí eu botei uma música triste pra dar um clima. [...] 

Eu fiquei muito chateado. Aí, eu desisti de entrar no Minecraft.” (Felipe, 2019, entrevista no 

apêndice, p. 67). 

 

Imagem 9 -  Print de tela do computador - Felipe pedindo desculpas ao público. 

 
Todas essas escolhas relacionadas ao tema, roteiro, enquadramento, edição etc 

configuram uma autonomia da criança sobre o seu próprio discurso e a sua própria 

linguagem. Assim como as decisões que são tomadas em relação à aparência do canal - como 

a foto de perfil, a foto de capa, a prévia dos vídeos etc - possibilitam a afirmação de sua 

identidade. Tanto no canal “Depois da Pipoca”, quanto em “Felipe Matos B” e em “lobo 

autentico”, são utilizadas imagens personalizadas, a fim de dar mais originalidade aos canais 

e deixá-los o mais próximo possível dos gostos e preferências de seus criadores. 

 

Helena: No seu canal lobo autentico, foi você que fez aquele desenho que 

tá (sic) no avatar? 
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Felipe: Eu que fiz com o dedo. Porque tinha um aplicativo chamado Pix Art. 

Antes, era só um negócio cinza atrás e um “L”. Aí, eu falei “nossa isso é 

muito feio, é muito amador”. Aí, eu fui lá e fiz o desenho. (Felipe, 2019, 

entrevista no apêndice, p. 66) 

Quando a criança se propõe a produzir um vídeo e criar um canal, está também 
produzindo significado, o que reforça seu papel de ator social; da criança como um ser do 
presente, e não do futuro. 

Ou seja, além de serem uma janela para as crianças olharem o mundo, os 

canais do YouTube também se tornam uma janela para o mundo olhar as 

crianças, tomar ciência do que falam, como falam, com o que se importam e 

em que intensidade se importam. (TOMAZ, 2016, p. 51)  

Como vimos no capítulo anterior, aprender é agir sobre o novo. Seja na pesquisa sobre 

o tema, na elaboração do roteiro, na gravação, na edição, ou na divulgação de seus vídeos, 

Gabriel e Felipe se veem diante do desconhecido e de um desafio. Isso por sua vez os afeta 

e lhes causa um desequilíbrio, motivando-os a se movimentarem em direção à transformação 

do desconhecido em conhecido, ou seja, aprender.  

Esse processo de equilíbrio e desequilíbrio nunca estará finito, será sempre constante. 

A cada produção de cada vídeo, novos desafios deverão aparecer. Esses, uma vez superados, 

podem gerar uma potência motivadora a um novo aprendizado, que por sua vez trará outros 

desafios e assim sucessivamente. “[...] quando um vídeo sai bem, eu fico muito feliz, mas os 

que não saem tão bem, eu não fico triste. Eu tento melhorar pra (sic) poder fazer vídeos 

melhores depois.” (Gabriel, 2019, entrevista no apêndice, p. 58).  “Ele (o canal) estando 

fraco, eu não vou parar. Porque, se eu parar, ele vai continuar fraco. Se eu continuar, ele vai 

tendo mais inscritos.” (Felipe, 2019, entrevista no apêndice, p. 67). 

É perceptível um exercício não só de produzir conteúdo, como de se colocar de 

maneira crítica perante aquilo que foi produzido, de modo a caminhar sempre para o melhor 

resultado. Gabriel e Felipe declaram que reconhecem suas próprias evoluções ao longo do 

tempo:  

 

[...] eu fui pegando a prática e tal. E eu também percebo algumas coisas que 

eu errava na produção dos primeiros vídeos. Eu fazia uns cortes secos, assim, 

muito ruins, hoje em dia eu já sei fazer um pouco melhor. (Gabriel, 2019, 

entrevista no apêndice, p. 58) 
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[...] nos meus primeiros vídeos não tinha edição. Eu às vezes nem via o vídeo 

inteiro. Eu fazia a edição do YouTube que você coloca o título, o público ou 

privado e a descrição. No “Dobble”20 a edição foi boa e a câmera tem uma 

qualidade boa, ela filma bem, dá um zoom bem, a cor. (Felipe, 2019, 

entrevista no apêndice, p. 62) 

 

Felipe: Na época, eu não pensava em editar. Era só fazer mesmo. Porque 

quando você tem edição boa, você tem mais visualizações. Quando é um 

vídeo ruim, a pessoa não gosta do vídeo.  

Helena: E como você percebeu que isso era importante para dar mais 

visualizações? 

Felipe: Assistindo outros vídeos no YouTube. (Felipe, 2019, entrevista no 

apêndice, p. 64) 

 

Essa preocupação com a qualidade de seus vídeos acontece não só pelo amor ao que 

faz, mas também pela expectativa de um retorno positivo de seu público. Um exemplo disso 

são momentos em que Gabriel aparece se desculpando pela ausência de postagem, ou 

justificando mudanças de cenário, dentre outras formas de diálogo com o espectador. “Eu 

acho importante ter a interação com o pessoal que me assiste e tal.” (Gabriel, 2019, entrevista 

no apêndice, p. 56) 

Felipe também parece compreender de maneira bem clara a importância da audiência 

estar satisfeita com os conteúdos postados: 

 

Quando a pessoa se inscreve no canal, o canal vai ficando melhor, porque 

vai tendo mais inscritos. E você tá entendendo que a pessoa, ela quer assistir 

seu vídeo. Por isso que você vai fazer mais vídeo. E com mais vídeos, mais 

likes e isso é meio que um ciclo.  (Felipe, 2019, entrevista no apêndice, p. 

67) 

 

A relação com o público é tão significativa, que depois de atingir os tão sonhados 100 

inscritos, Gabriel fez um “vídeo especial, de agradecimento”. Diferente dos outros formatos 

postados em seu canal - a maioria do tipo resenha, esse vídeo foi no estilo vlog, na Bienal do 

 
20 Se referindo a um vídeo postado no canal “Felipe Matos B”, no qual o menino e sua irmã jogam um jogo 
de cartas chamado “Dobble”. Até o término desta monografia, esse era o vídeo mais recente postado no canal. 
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Livro (Imagem 10). Gabriel conta que foi o vídeo mais trabalhoso que ele já fez até agora, 

mas o esforço da produção é justamente uma forma de mostrar ao público o quanto ele se 

sente grato. “[...] eu gostei bastante do resultado, foi o primeiro desse estilo de vídeo que eu 

fiz em toda minha vida, em todos os canais que eu tive.” (Gabriel, 2019, entrevista no 

apêndice, p. 52). 

 

Imagem 10 -  Print de tela do computador - Vídeo de agradecimento pelos 100 inscritos. 

 
Ao ser questionado sobre o que o motiva a fazer um vídeo, mesmo sabendo que será 

trabalhoso, Gabriel respondeu que se sente recompensado tanto durante o processo, - “porque 

é muito prazeroso pra (sic) mim” (Gabriel, 2019, entrevista no apêndice, p. 58) - quanto 

devido ao feedback do público. “Eu gosto do assunto, então acaba me motivando 

naturalmente também. [...] Eu faço por vontade, assim, por gosto mesmo, de quando o vídeo 

sair e o pessoal gostar, falar que tá legal, então eu gosto demais.” (Gabriel, 2019, entrevista 

no apêndice, p. 58) 

No caso de Felipe, um fato curioso ocorreu: um de seus vídeos atingiu mais de onze 

mil visualizações.21 Nele, o menino ensina ao público como fazer uma faixa igual a que os 

capitães de time de futebol usam (Imagem 8).  

 
21 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AMjsZMSstzk Acesso, Novembro de 2019 
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Felipe: Foi o primeiro que eu achei maneiro de filmar. Faz um tempo que eu 

vi um vídeo ensinando a fazer alguma coisa do futebol. Aí, eu tive a ideia e 

falei então vô (sic) fazer um igual. Mas achei melhor dá (sic) uma variada. 

Aí, eu pensei tudo que um jogador de futebol usa. Aí, a mais fácil era a faixa 

de capitão. (Felipe, 2019, entrevista no apêndice, p. 65/66) 

 

Helena: Esse vídeo que ganhou vários likes, você ficou surpreso? 

Felipe: Nossa muito! Tipo, meu pai tava (sic) lá vendo meus vídeos, aí ele 

falou “nossa, Felipe! Tem não sei quantos likes!” Aí eu fui lá e fiquei muito 

feliz! [...] eu falei “nossa, eu vou virar um youtuber famoso!” (Felipe, 2019, 

entrevista no apêndice, p. 62) 

 

O fato de uma criança de nove anos poder ser assistida por mais de onze mil pessoas, 

enquanto faz algo simples de seu cotidiano, está diretamente conectado com as novas 

maneiras de se relacionar com o audiovisual, proporcionadas pelo YouTube. Como já foi 

comentado anteriormente, na seção “Um Outro Olhar Sobre o YouTube”, a plataforma 

possibilita uma democratização tanto da produção, quanto da distribuição. A partir dela, é 

possível que as crianças compartilhem suas próprias visões de mundo, experiências, saberes 

e histórias e que sejam reconhecidas por isso. Felipe se sente importante para seu público 

devido ao amplo alcance atingido pelo vídeo e, ao final do mesmo, se despede e diz “Tô (sic) 

muito feliz por ter filmado isso pra vocês”.   

Ao final da entrevista foi levantada uma questão sobre como as escolas nas quais os 

meninos estudam se relacionam com o YouTube. Felipe afirmou que na sua não é permitido 

levar celulares nem tablets:  

 

Felipe: Nossa, ia ser muito legal se pudesse, porque eu levava meu tablet e 

filmava no recreio. [...] Ontem mesmo eu brinquei de pique esconde e me 

veio a ideia de ter filmado, porque eu me escondia muito bem.  

Helena: Você acha que ia ser legal se a sua professora pedisse pra você fazer 

um trabalho em vídeo? 

Felipe: Ah, seria muito legal! 

Helena: Ela já pediu pra você fazer isso? 

Felipe: Não, porque acho que não pode… Não sei. (Felipe, 2019, entrevista 

no apêndice, p. 65) 
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Gabriel: Eu acho que parece que a escola ignora um pouco [...]. Então, eu 

acho que seria muito legal que eles falassem do YouTube e tal. [...] eles 

poderiam ter uma plataforma no YouTube, um canal no YouTube que eles 

postassem vídeos, dicas para alunos e tal. Eu acho que ia ser bem maneiro. 

Eu acho que deviam incentivar um pouco mais, porque, das coisas que 

evoluíram no mundo, a escola pra mim foi o que ficou parado no tempo. O 

que que evoluiu na escola, praticamente, da época dos meus pais pra minha 

época? No máximo ali a impressão, né? Com xerox e tal, sem ser máquina 

de digitar né? É um computador. E, em tese, só isso. Porque não tínhamos 

uma drástica mudança na escola. Então, acho que uma mudança interessante 

também seria o abandono dos livros e o uso dos tablets, dos computadores. 

Porque além de ajudar a natureza, é um método muito mais rápido né? Mas, 

é muito longo esse assunto... Mas eu acho sim que a escola devia tratar mais 

disso.  (Gabriel, 2019, entrevista no apêndice, p. 59) 

 

A partir dessas respostas, retomamos às indagações feitas na seção “Um Outro Olhar 

Sobre a Educação”. Qual seria o papel da escola frente à nova dinâmica na relação entre 

sujeito e conhecimento, proporcionada pela popularização da Internet e do uso excessivo das 

redes sociais, no século XXI? Como manter as crianças interessadas em aprender no 

ambiente escolar, quando é possível obter uma infinidade de informações on-line, em uma 

linguagem muitas vezes mais acessível que a dos livros? O quão positivo seria para as escolas 

uma tentativa de incorporação das novas mídias e plataformas - como o YouTube - visto o 

potencial pedagógico presente nas mesmas? 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

São muitas as questões a serem levantadas a respeito do que se pode ser feito no 

campo da educação no contexto atual. Assim, este trabalho começa e termina com perguntas, 

visto que seria um tanto quanto presunçoso deduzir apenas respostas. 

 Como as entrevistas foram limitadas a apenas duas crianças, não é possível tirar 

conclusões amplas, que contemplem a diversidade do universo infantil. Para isso, seria 

preciso considerar inúmeros fatores, como diferenças de classe, raça, gênero etc.  

 Não se pretende, aqui, propor grandes elucubrações sobre como as escolas brasileiras 

deveriam incorporar a produção de vídeos para o YouTube em seus currículos, pois esse 

assunto demanda uma discussão muito maior - envolvendo temas como políticas públicas, 

democratização do acesso à Internet no país, dentre outros. Tampouco há o intuito de 

defender que haja uma substituição completa de um método pelo outro, e sim uma 

atualização, ou seja, abrir mão daquilo que não funciona mais e acrescentar aquilo que pode 

vir a funcionar. 

 O principal objetivo desta pesquisa é entender se existe um potencial pedagógico na 

relação que se estabelece entre os youtubers mirins e os conteúdos produzidos pelos mesmos. 

Esse objetivo foi atingido, à medida que se tornou perceptível a possibilidade de aprendizado 

na produção de vídeos para a plataforma. É importante frisar que de forma alguma esse 

trabalho propõe uma regra que determina que em toda produção necessariamente haverá um 

aprendizado. Conclui-se apenas que ele é possível, e não garantido. 

 A partir da análise das entrevistas de Gabriel e Felipe, respondemos de maneira 

resumida as três perguntas principais apresentadas na Metodologia: 

1. Há aprendizagem por parte da criança no ato de produzir vídeos para seus canais no 
YouTube? 
R: Sim. 

2. Caso exista aprendizagem, como ela ocorre? Quais suas especificidades, 

particularidades, semelhanças e diferenças com outros processos educativos? 

R: A aprendizagem ocorre a partir do momento em que a criança se depara com algo 

novo. Inicia-se, assim, um processo de busca afim de transformar o desconhecido em 

conhecido. Nesse processo a criança é o sujeito ativo e pode dialogar com temas de 

seu interesse. 

3. Como se estabelece a relação da criança com os vídeos que ela produz? Como ela 

organiza e executa a produção dos vídeos, desde a ideia até a finalização? Como ela 
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enxerga os vídeos, o que eles representam para ela (seja o produto final, ou a produção 

dos mesmos)?  

R: Os vídeos representam para a criança uma ferramenta de compartilhamento de um 

discurso próprio e uma possibilidade de reconhecimento pelo mesmo. A partir de uma 

série de escolhas quanto à linguagem e à mensagem, a criança produz significados 

sobre a realidade na qual está inserida, transformando a mesma. A organização e 

produção dos vídeos é particular de cada um. 

Essas respostas não devem ser encaradas como imutáveis, apenas como guias para 

que se possa refletir e trabalhar o audiovisual na educação em diálogo com as novas mídias 

e tecnologias. Quem sabe, se Felipe e Gabriel forem novamente entrevistados daqui a um ou 

dois anos, suas respostas não sejam diferentes? Assim, todas as conclusões aqui tiradas 

precisarão ser eventualmente repensadas, reavaliadas e reformuladas. Entende-se que, neste 

caso, não exista verdade absoluta e que a única permanência é a da própria mudança. 

“Desta maneira, nos daremos por satisfeitos se, dos possíveis leitores dêste ensaio, 

surjam críticas capazes de retificar erros e equívocos, de aprofundar afirmações e de apontar 

o que não vimos.” (FREIRE, 1978, p. 217) 

Por fim, cabe aqui expressar o desejo de que este trabalho inspire outras discussões 

sobre o tema e que essas, por sua vez, inspirem outras, criando uma eterna cadeia de reflexão. 

Uma vez expandidos os limites da sala de aula, devido ao grande fluxo de informações 

presente no mundo atual, é fundamental que a educação esteja preparada para lidar com o 

ambiente virtual da melhor maneira possível. Espera-se que essa pesquisa contribua de 

alguma forma para isso - tanto dentro do curso de Licenciatura em Cinema, quanto em outros 

lugares.  
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APÊNDICE I - TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS   

 

Primeira entrevista com Gabriel (13 anos), no dia 15/10/19, por vídeo chamada 
no WhatsApp. 

Helena: Então, eu separei algumas perguntas, só que tem bastante, mas a gente pode fazer 
separado.  

Gabriel: Ah tá. 

Helena: Tipo (sic), eu faço algumas hoje e outro dia a gente faz outras. Pode ser? 

Gabriel: Uhum. (sic) 

Helena: Só pra você saber, eu tô (sic) gravando aqui, tá? O áudio. Porque depois eu vou ter 
que escrever, aí eu achei que era melhor gravar. 

Gabriel: Tá. 

Helena: Então, podemos começar? 

Gabriel: Podemos. 

Helena: A primeira pergunta é: como surgiu a ideia de fazer uma canal no YouTube?  

Gabriel: Então… Eu já tive vários outros canais e sempre quando eu tô gostando de alguma 
coisa... Por exemplo, tinha uma época que eu gostava muito de Harry Potter, aí tive um canal 
de Harry Potter... Tive um canal de jogos e tal. E aí, quando eu tava numa fase que eu tava 
gostando muito de cinema - eu como sempre tive essa coisa de querer criar assim e tal, meus 
pais sempre me incentivaram - e aí eu criei um canal do no YouTube. 

Helena: Ah, entendi… Então você já tinha outros canais antes? 

Gabriel: Sim, alguns eu mal… Tipo (sic), fiquei um mês e parei. Mas o meu antigo eu fiquei 
por um ano, eu acho. Só que era mal produzido. Aí eu fui aprendendo pra (sic) poder fazer o 
vídeo melhor, como eu faço hoje em dia no meu canal. 

Helena: Ah, entendi. Mas você foi aprendendo como? Como é que você percebeu assim: “ah 
preciso melhorar esses vídeos”? 

Gabriel: Então, muitas vezes foi o toque do meu pai, né? Porque,  eu não sei se você sabe, 
ele é fotógrafo, então ele me dava vários toques, assim: “ah tá ruim a iluminação, enquadra 
direito”, sabe? Eu não tinha noção nenhuma… Aí, eu fui pesquisar na internet: “método de 
edição”, “dicas pra (sic) youtuber iniciante, e eu fui reunindo conhecimento assim. 

Helena: Entendi, mas e você consegue dizer porque esse canal durou mais tempo e os outros 
você “deixou de lado”? Digamos assim... 

Gabriel: Talvez porque eu esteja mais velho, com maturidade melhor pra (sic) poder 
gerenciar o canal… E por eu sempre ter gostado de cinema, independente da fase. Se eu tô 
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(sic) gostando de games, de Harry Potter, de futebol, eu sempre tava gostando de cinema. 
Sempre tava acompanhando, só que recentemente eu tenho pesquisado mais e tentado 
entender mais a história e tudo mais. Aí, eu tive vontade de criar o canal. Mas eu sempre 
gostei de cinema, desde bebezinho. 

Helena: Você acha que foi o tema então? Porque esse tema é mais amplo, aí dá pra (sic) ficar 
mais tempo nesse tema? 

Gabriel: Sim. E assim, não é um tema muito específico, tipo games. O cinema, por exemplo, 
a minha mãe, a minha vó pode assistir. E dependendo do jeito que eu falo, que eu me 
apresento, pode ficar um conteúdo acessível pra (sic) todas as idades, todos os gêneros, todo 
mundo. 

Helena: Você se inspirou em algum outro canal já existente pra (sic) fazer esse seu canal? 

Gabriel: Eu assisto muito canais de cinema. Por exemplo, depois que eu assisto um filme, 
eu chego em casa e pesquiso “tal filme que eu assisti -  crítica”. Só que um canal que não é 
muito de crítica de cinema, que eu acho que é meu canal preferido, eu sou mt fã deles, é 
“Pipocando”. É o meu canal preferido de todos, assim. 

Helena: Entendi. Mas não é de crítica? É o que então? 

Gabriel: Eles fazem lista, por exemplo, “Top 5 filmes com final surpreendente”, filmes de 
terror… 

Helena: Ah, você tem uns vídeos parecidos assim também, né? 

Gabriel: Tenho vídeos parecidos, mas tem um canal também que eu gosto bastante que é 
“Entre Planos” o nome. Um canal mais sério, assim. O cara entende bastante sobre cinema… 
Depois até recomendo você a pesquisar. É bem interessante o canal dele. 

Helena: Eu acho que já vi alguma coisa…Mas então depois que você assiste um filme você 
vai direto procurar uma crítica no YouTube? 

Gabriel: Uhum. (sic) 

Helena: E aí, depois você muda sua opinião sobre aquele filme? Ou você meio que concorda 
com aquela pessoa? Como que é isso?  

Gabriel: Às vezes eu não concordo, mas muitas vezes me faz ver o filme de outra forma e 
acabo gostando. Às vezes eu saio da sala de cinema irritado com o filme, mas aí às vezes me 
passa uma outra visão e me faz gostar do filme. 

Helena: Como você definiu qual seria “a cara” do seu canal, por exemplo o nome, a 
identidade do seu canal, como você definiu isso? 

Gabriel: O nome vem de pipoca né, obviamente. E pra (sic) mim, pipoca é uma das 
principais coisas que tá (sic) associada ao cinema. Eu sempre gostei de pipoca. Falando nisso, 
meu pai tá (sic) fazendo pipoca agora. 

Helena: Ah, que ótimo! 
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Gabriel: E eu sempre gostei desde bebezinho. Meus pais não deixavam comer, mas quando 
provei pela primeira vez, eu adorei. E eu sempre quis achar um nome de um canal de cinema 
associado a isso. E eu acho que ficou bem interessante, porque “depois da pipoca”, ou seja, 
depois do filme, aí tem os comentários, curiosidades e tal. Então eu acho que foi um nome 
bem interessante que eu escolhi. 

Helena: É, também acho que é um bom nome. E normalmente o nome é difícil, né? A gnt 
fica empacado no nome, porque o nome tem que chamar atenção, né? Você lembra qual foi 
o primeiro filme que você viu? Ou então desenho... Enfim, o primeiro contato que você teve 
com audiovisual? Sua memória mais antiga. 

Gabriel: Assim, de série, eu acho que a primeira coisa que eu gostei foi Cocoricó. Eu 
adorava… Inclusive minha festa de dois anos foi de Cocoricó.  

Helena: Você via na TV? 

Gabriel: Aham. (sic) Uma coisa interessante é que o pessoal fala “ah por que você gosta 
tanto de cinema?” Aí, eu zoo falando que a minha mãe me contou que ela tava assistindo 
Espanta Tubarões e a bolsa dela estourou! Então, eu brinco que eu tava assistindo cinema 
até antes de nascer. (risos) 

Helena: Caramba! E esse filme é muito legal, eu adoro esse filme! 

Gabriel: E uma das memórias também que eu tenho bastante é que eu tinha um, não sei se 
você sabe, DVD portátil? Parece um tablet, que você bota o DVD. Aí meus pais compraram 
vários desenhos e as memórias mais marcantes foi quando a gente fazia viagens longas de 
carro, eu assistia Os Incríveis cinco vezes seguidas, Toy Story 5 vezes seguidas. E eu não me 
cansava. Eu amava. Foi um dos primeiros filmes assim que eu gostei mesmo. E criança 
assiste coisa repetida né? Criança não pesquisa muito e tal. Então, eu assistia esses mesmos 
filmes direto. 

Helena: Sei… E hoje em dia você acha que não assiste mais coisas repetidas? Você 
“superou” essa coisa de ficar vendo filme direto? 

Gabriel: Superei, só que tem alguns filmes que eu gosto bastante, aí eu quero assistir de 
novo. Ou filmes do passado que eu assistia quando era criança, que eu quero assistir pra (sic) 
ter aquele sentimento de nostalgia. E também clipes musicais, sabe a Rádio Mix? Eles tinham 
um canal de televisão e assim, meu passatempo principal era assistir clipe no canal deles. 

Helena: Qual foi a reação das pessoas quando você teve essa ideia de fazer um canal no 
YouTube? 

Gabriel: Os meus amigos gostaram bastante, tanto que eles apoiam, compartilham... Enfim, 
me dão dicas de coisas pra (sic) falar. E minha família gostou muito, falam que é muito bom 
eu já ter tudo em mente, sabe? Como vai ser meu futuro, o que eu vou querer ser, o que eu 
vou querer da vida. E eles sempre acompanham e sempre gostam de assistir. 

Helena: E depois que você postou os primeiros vídeos, você via como que era a reação das 
pessoas, tipo (sic) o feedback que elas davam dos seus vídeos? 
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Gabriel: O pessoal falava que era muito bem produzido e desconfiava de mim quando falava 
que era só eu que fazia o video. E também porque sabem que meu pai é fotógrafo e ele filma 
também, então achavam que ele que me ajudava a filmar e ele que editava pra (sic) mim. Só 
que eu falava “não, eu faço tudo sozinho”, pessoal ficava impressionado. 

Helena: Entendi… E você e seus amigos assistem muitos canais no YouTube? 

Gabriel: Muitos canais no YouTube. Meus amigos assistem também… Canais de jogos, 
música e tudo mais. É um dos meus principais passatempos o YouTube. 

Helena: Você assiste mais YouTube do que Netflix, ou TV? 

Gabriel: TV eu não assisto, no máximo Fantástico, ou sei lá, Globo Esporte. Netflix eu 
assisto bastante, pelo menos uma vez por semana, eu acho. Eu vejo filmes com meus pais, 
vejo série. Mas YouTube é uma coisa que acho que é mais fácil, porque Netflix eu preciso de 
mais atenção. Tem gente da minha idade que ta na escola, na rua e pega o celular e começa 
a assistir uma série no celular. Eu não gosto, eu gosto de prestar atenção, sabe? O YouTube 
você pode assistir de qualquer lugar, então eu assisto mais. 

Helena: Por que você acha que pode assistir de qualquer lugar? Porque os vídeos são mais 
rápidos? 

Gabriel: Eu acho uma linguagem muito fácil de você entender, de você gostar. Em poucos 
minutos, você pode contar curiosidades, esclarecer muita coisa. Por exemplo, não tô 
entendendo a matéria de matemática, vou lá no YouTube, pesquiso a matéria e posso tá 
entendendo depois, sabe? 

Helena: Ah, eu também já usei muito o YouTube pra (sic) estudar. É muito bom. 

Gabriel: Então, qualquer coisa do mundo você pode pesquisar no YouTube, no Google. E 
você vai ter um conteúdo rápido pra (sic) você assistir, e isso é muito interessante. 

Helena: Tendi (sic)… Bom a próxima pergunta você meio que já respondeu: se você pediu 
ajuda de alguém para pensar ou fazer o canal.  Você falou que não, que faz tudo sozinho, né? 

Gabriel: Uhum. (sic) Pensar foi ajuda dos meus pais. Meu pai me ajudou a pensar o nome e 
tudo mais. Mas fazer mesmo na prática, fui eu. 

Helena: Até agora qual vídeo você mais gostou de gravar e por que? 

Gabriel: Então, eu vou até entrar no meu canal aqui… Eu acho que os meus vídeos favoritos 
de fazer são… Eu não tenho um vídeo específico, mas são os vídeos de curiosidades e de 
filmes desconhecidos também, eu acho muito interessantes.  

Helena: Mas por que? 

Gabriel: Porque, falando sobre os vídeos de curiosidades, o interessante é que eu tiro minhas 
dúvidas e minhas curiosidades fazendo o vídeo, pesquisando pra (sic) poder fazer o roteiro 
do vídeo. E eu pratico bastante redação e tal. Porque nos vídeos de crítica, eu faço roteiro 
também, só que no de curiosidade eu tenho que pesquisar mais. O de crítica é como se fosse 
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um artigo de opinião. Esse é mais fatos do que apresentar sua opinião, só que tem que fazer 
numa linguagem adaptada pra (sic) todo mundo poder entender e gostar.  

Helena: Mas então me fala um pouco como funciona pra (sic) você gravar esses vídeos de 
curiosidade. 

Gabriel: Então, muitas vezes eu me inspiro em vídeos de outros canais. Aí, eu assisto, eu 
gosto do assunto e boto num papel pra (sic) não esquecer. Aí, um tempo depois, eu vô (sic) 
no Google, pesquiso, vejo outros vídeos sobre o assunto e reúno tudo pra (sic) fazer o meu 
roteiro. É o que eu acho mais chato, porque você tem que ter paciência pra (sic) escrever, tem 
que prestar atenção e tal, pra (sic) não escrever nada errado. 

Helena: Aí, você escreve palavra por palavra que vai falar, ou você bota só uma ideia? 

Gabriel: Depende bastante. Nos vídeos de crítica, eu coloco palavra por palavra sim, mas no 
vídeo de curiosidade eu boto mais ideias. E alguns eu até já sei bastante sobre o assunto, 
então, mesmo sem roteiro, eu posso gravar. Mas eu gosto de fazer um roteiro, porque meu 
vídeo parece muito confuso e mal produzido quando eu não faço roteiro. Mesmo se você 
tiver uma edição boa, gravar bem, falar bem, se você não tiver roteiro você vai se perder. 

Helena: O que você acha que é o mais difícil de fazer? 

Gabriel: Eu acho que são os roteiros mesmo. Porque assim, eu não tenho dificuldade de 
falar, acho que sou comunicável. Eu edito desde que tenho nove, dez anos... Eu editava no 
celular. Então, eu fui tendo uma noção. É uma coisa que eu adoro. Adoro mesmo. A gravação 
não acho tão difícil, porque como já falei, é uma coisa que eu gosto e tenho facilidade de me 
comunicar. Então, eu acho que o roteiro é o mais difícil de fazer. 

Helena: Você falou que é difícil pegar várias informações de vários lugares e juntar numa 
coisa só... 

Gabriel: É o que mais atrasa o lançamento dos vídeos.  

Helena: Pra (sic) você é importante pegar informações de vários lugares diferentes? 

Gabriel: Sim, porque, por exemplo, eu peguei essa experiência quando eu pesquisei em dois 
lugares diferentes. E um lugar contava coisas que outro não contava e vice versa. Então, pra 
(sic) eu ter um vídeo com mais conteúdo, mais informação, eu acho interessante juntar tudo. 

Helena: Você falou que gosta muito da edição, né? Que já edita desde os nove anos… Como 
é pra (sic) você editar?  

Gabriel: Eu tenho até um roteirinho de edição, sempre faço a mesma coisa: eu tiro os vídeos 
do celular, eu passo pra (sic) uma pasta do computador e começo a editar. 

Helena: Você tem um passo a passo da edição, né? 

Gabriel: Uhum. (sic) Fico duas horas, mais ou menos, por vídeo. Um dos vídeos que mais 
deu trabalho pra (sic) editar foi o da Bienal. Tinha muita gravação separada, eu tinha que 
achar tudo dentro do meu celular. Então foi muito complicado. Ainda tive que botar musica 
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de fundo. Então foi bem complicado, mas eu gostei bastante do resultado. Foi o primeiro 
estilo de vídeo assim que eu já fiz em toda minha vida, em todos os canais que eu tive. 

Helena: E quando você tá fazendo alguma coisa na edição e não sabe como fazer, como você 
faz? 

Gabriel: Então, é aquilo que eu tava falando: uma coisa que eu acho legal no YouTube é que 
você pode pesquisar a qualquer momento, e é exatamente isso que eu faço. E uma coisa que 
eu fico irritado, à vezes, é que eu sei o que eu quero saber como faz, só que eu não sei o 
nome. Então eu fico pesquisando coisas que pode ser, sabe? Por exemplo, uma vez eu 
queria... Sabe aqueles filmes que a pessoa tá falando, aí a imagem para e fica, por um 
momento, uma voz de fundo como se fosse a mente da pessoa? 

Helena: Sei. 

Gabriel: Então, eu pesquisei “como parar imagem”, “como parar vídeo”. Aí eu descobri que 
é “congelar imagem” o nome. 

Helena: E como você aprendeu a editar? 

Gabriel: Uma coisa que eu acho engraçada, é que meu pai sabia editar na época que tinha 
que cortar com a tesoura mesmo, a fita. E hoje em dia ele não sabe editar. Uma coisa que ele 
até se culpa bastante porque ele sabe editar foto, mas vídeo ele não sabe editar. 

Helena: Ah, aí você ensina pra (sic) ele. 

Gabriel: É, já ensinei pra (sic) ele algumas coisas básicas, assim. Mas eu fui aprendendo 
assim mesmo, pouco a pouco fui reunindo várias coisas. Via canais do YouTube sobre edição, 
vídeos de dicas e tal. Mas ainda tem muita coisa pra (sic) aprender, eu acho, sobre edição de 
vídeo. É uma coisa muito ampla, muito complicada de se fazer. 

Helena: Então você tá falando que você não teve nenhuma ajuda mesmo pra (sic) fazer os 
vídeos? 

Gabriel: Aham. (sic) No máximo uma ideia. Quando eu tô sem ideia, eu falo “ah pai me dá 
uma ideia pra eu fazer um vídeo aí”. Aí ele fala “tal coisa”, e dependendo, se eu gostar ou 
não, eu faço. 

Helena: Depois que esse vídeo tá pronto, você mostra pra alguém, ou pede a opinião de 
alguém antes de postar? Ou você vai na sua avaliação mesmo? 

Gabriel: Eu vou na minha avaliação. Às vezes, faço a “estreia exclusiva” pros (sic) meus 
pais (risos), mas muitas vezes eu posto assim mesmo, posto direto. 

Helena: E como é essa “estreia exclusiva” pros (sic) seus pais? 

Gabriel: Ah, eu termino de editar o vídeo. Aí eu falo “pai terminei um vídeo novo, vem ver” 
e tal. Aí mesmo depois, quando lança, eu falo pra (sic) eles verem de novo pra poder contar 
visualização. (risos)  

Helena: Mas aí quando eles veem, eles dão alguma opinião? 
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Gabriel: Às vezes eles dão algumas dicas, dão uns toques, 

Helena: Aí você muda o que eles falam, ou você fala “ah agora eu não vô (sic) mais mexer”? 

Gabriel: Não, aí eu posto mesmo assim. Fica pra (sic) próxima. 

Helena: Então, eu vi todos os seus vídeos, pra (sic) poder fazer as perguntas. Ou seja, te dei 
várias visualizações! (risos) Acho que alguns eu vi mais de uma vez até. Aí, tem logo no 
segundo vídeo, você fala que você vai postar os vídeos toda segunda-feira às 18h. Por que 
você estabeleceu esse dia e horário pra (sic) postar os vídeos? 

Gabriel: Porque eu tinha pesquisado e uma das dicas pra (sic) youtubers iniciantes era 
constância e ter um dia pra (sic) você postar, pros seus seguidores saberem. Só que eu não 
conseguia seguir esse cronograma, eu achava muito complicado. Como meu canal ainda não 
é grande, então eu não tenho tanta necessidade de ter uma rotina e tal. Quando o canal for 
crescendo, talvez eu aumente a produção de vídeos. Aí eu boto dia, horário… 

Helena: Como você encaixa a produção dos vídeos na sua rotina? 

Gabriel: Assim, normalmente eu sempre acho um tempo pra (sic) editar, pra (sic) gravar. 
Mas, normalmente eu escrevo os roteiros no fim de semana, porque tenho mais tempo. E eu 
não escrevo o roteiro de uma vez, eu não tenho paciência. Então, por exemplo, escrevo um 
pouquinho mais cedo, aí passa um tempinho, escrevo de novo. Vou escrevendo de pouco em 
pouco. 

Helena: E como é que foi pra você ter 140 inscritos? Porque foi muito rápido, né?. Tipo, 
(sic) tem um vídeo, que é de Maio, que você tá falando que você quer atingir dez. Só que 
agora você já tem uns 150. Como é que foi essa divulgação? 

Gabriel: Meu pai divulgou pra (sic) muitos grupos de amigos dele e tal. Eu pedi pra (sic) 
ele. Eu sempre posto nas redes sociais quando sai vídeo novo. E minha tia mandou pros meus 
tios e primos da Bahia, e eles gostaram muito do canal! E compartilharam pra todo mundo! 
E aí, em um dia eu tava com 100 inscritos. No outro, eu tava com 120, foi crescendo até que 
agora eu tô (sic) parado nos 140. 

Helena: Não, eu acho que já passou. Acho que tá com 150… Mas não vai ficar parado não, 
vai ter mais. Tem que continuar divulgando, né? 

Gabriel: É. 

Helena: O que te motivou a persistir no canal? Você teve vontade de desistir em algum 
momento? Você ficou desanimado, desestimulado? 

Gabriel: Fiquei. Uma coisa que me motivou foi os meus pais, eles falaram “não, você acabou 
de começar” e tal. Então, eles me empurraram assim, minha tia também me empurrou. Então, 
eu to continuando. Mas, teve um momento que eu fiquei parado nos 40 inscritos e ninguém 
se inscrevia. Eu falava “pô, ninguém tá ligando pro (sic) meu canal”. Aí, todo mundo 
começou a divulgar, eu cheguei a 70, 100 muito rápido. Aí, eu fiquei muito feliz com o canal, 
tava muito feliz com o resultado dele e agora eu já vou postar novos vídeos e tal. Então, eu 
não vô (sic) desistir em pouco tempo não 
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Helena: Ah, que bom, né? E você já tem ideia pro (sic) próximo vídeo? 

Gabriel: Já, tô editando já. 

Helena: Vai ser sobre o que? Pode dar spoiler? 

Gabriel: Sobre um filme que faliu a Disney… 

(pausa) 

Segunda entrevista com Gabriel, no dia 22/10/19, por vídeo chamada no 
WhatsApp 

Helena: Você falou que quando você vai fazer um vídeo sobre curiosidades, você pesquisa 
coisas antes, né? Você pesquisa tudo e aí junta suas informações. Você acha que tem alguma 
diferença entre essas pesquisas que você faz e as pesquisas que você faz pra escola? Tipo, 
(sic) se tem um dever de casa pra (sic) escola e você tem que pesquisar alguma coisa.  

Gabriel: Com certeza, porque nessa eu faço pelo gosto, né? Não sou obrigado e tudo mais. 
É um assunto que eu gosto. Então, isso faz toda diferença. Me motiva muito mais do que 
fazer um trabalho de escola e tal. 

Helena: Por que você teve vontade de criar um canal? 

Gabriel: Acho que eu até já falei isso pra (sic) você... Porque quando eu tô gostando muito 
de alguma coisa, eu sempre gosto de criar conteúdo e eu sempre quis mostrar o que eu acho 
pras (sic) pessoas, minhas ideias. E também como um passatempo pra (sic) mim. 

Helena: Como seria a criação desse conteúdo sem ser vídeos no YouTube? 

Gabriel: Eu já tive página no Instagram, já tentei criar blog e tal. Só que o que eu mais gostei 
foi canal no YouTube mesmo, porque é uma coisa mais direta pra mim. 

Helena: Então, você tava falando que a sua motivação é porque quando você gosta de uma 
coisa, você gosta de falar sobre essa coisa. E pra (sic) você é importante falar sobre isso pra 
(sic) várias pessoas, assim, não adianta você falar com um amigo. Você quer falar pra (sic) 
várias pessoas. E por que isso? 

Gabriel: Porque eu gosto de falar e mostrar minhas ideias. E eu não gosto de me restringir 
somente a amigos e tal. Meu sonho é que meu canal seja famoso, pessoas que eu nem conheço 
gostem etc. 

Helena: Eu reparei que em todos os vídeos até agora você sempre se preocupa em informar 
o ano do filme citado e o diretor. Por que isso? 

Gabriel: Pra (sic) poder dar uma gama maior pras pessoas, sabe? Porque se você falar só o 
nome do filme, fica muito superficial. E o ano também é interessante pra (sic) pessoa ter uma 
noção de como era a produção na época e tal. E o diretor porque às vezes a pessoa se interessa 
por outros trabalhos do diretor e td mais. E pra (sic) pessoa ter um pouco mais de 
conhecimento sobre os filmes, não só na tela, mas também fora da tela. 
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Helena: Na descrição dos vídeos, você costuma botar o equipamento que você usou pra (sic) 
filmar e o programa que você usou pra (sic) editar. Por que você faz isso? 

Gabriel: Eu boto porque tem muita gente que me pergunta e tal. Pra (sic) deixar claro mesmo, 
pras (sic) pessoas não terem que ficar me perguntando. Então, eu boto só pra (sic) sanar a 
curiosidade das pessoas e tal. Às vezes, as pessoas querem editar do jeito que eu edito, então 
eu boto já logo qual o meu editor, meu celular e tudo mais. 

Helena: Essas pessoas que perguntam são amigos, ou pessoas que comentam nos vídeos? 

Gabriel: A maior parte são amigos, ainda não tenho um público tão grande fora dos 
amigos… 

Helena: E eles tem um canal também? 

Gabriel: Meus amigos tem ideias de criar canais, mas nenhum tem um canal assim igual ao 
meu.  

Helena: O que seria um canal igual ao seu? 

Gabriel: Ah, um canal que é bem produzido e tal, que tem frequencia de videos.  

Helena: E aí eles pedem então umas dicas pra você? 

Gabriel: Aham. (sic) 

Helena: Você falou que sempre que assiste um filme, você vê alguma critica depois, né? 
Sobre esse filme. Mas você chega a escrever, ou então pensar alguma coisa antes de ver essa 
crítica, ou você prefere ver e dps elaborar a sua opinião? 

Gabriel: Às vezes, quando eu gosto muito do filme, eu já boto logo direto, já escrevo o 
roteiro direto. E, às vezes, eu não gosto do filme e vejo a opinião de outras pessoas pra (sic) 
tentar ver o filme de outro jeito e tentar gostar. E, muitas vezes, eu não gostei tanto do filme, 
mas assisti alguns vídeos e vi que o filme era muito bom e tal. E acabei até criando vídeos, 
roteiros e tal. 

Helena: Agora, eu anotei uma coisa aqui sobre um vídeo específico, que é um vídeo que 
você fala sobre as salas de cinema. Nesse vídeo, você começa falando que tá num (sic) 
cenário diferente. Aí você explica que não tá (sic) em casa, mas que você tinha que gravar o 
vídeo mesmo assim. Por que você tinha que gravar o vídeo mesmo assim? 

Gabriel: Ah, porque se não eu ia acabar perdendo a ideia, ia ficar desanimado. E eu tava sem 
fazer nada na casa do meu primo, aí eu decidi gravar o vídeo logo lá. 

Helena: Num (sic) outro vídeo, sobre os irmãos Lumière, tem uma hora que você pede 
desculpas por ter postado o vídeo atrasado. Por que você pediu desculpas?  

Gabriel: Porque na época, eu tinha o compromisso de postar vídeo toda segunda feira. Mas, 
hoje em dia eu já vi que não tem essa necessidade, porque meu canal ainda não é muito 
grande. Quando eu tiver um canal maior, aí sim eu vou ter um compromisso. Mas, por 
enquanto não, ainda é uma brincadeira. 
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Helena: Nesse mesmo vídeo, você fala que não postou o vídeo porque deu um problema na 
gravação. Que problema foi esse? Como você resolveu esse problema? 

Gabriel: Se eu não me engano, eu acho que eu tive que gravar de novo o video. Eu gravei, 
deu algum problema e eu tive que gravar de novo. Eu não lembro exatamente o que que foi, 
mas eu lembro disso: eu perdi o vídeo, alguma coisa assim, aí eu gravei de novo. 

Helena: Mas aí você regravou na mesma hora ou deixou pra lá? 

Gabriel: Aí, eu deixei depois de uns dias eu peguei e gravei de novo. 

Helena: E você mudou alguma coisa dessa primeira pra (sic) essa segunda versão? 

Gabriel: Algumas falas e algumas correções. E isso até acabou beneficiando, porque tinha 
algumas coisas que eu falei errado no vídeo que eu tinha gravado, ai eu corrigi na segunda 
gravação. 

Helena: Tem um vídeo que é sobre os filmes de terror, que você muda de cenário. Por que 
você resolveu mudar de cenário? E por que você quis explicar isso pro público? 

Gabriel: Eu quis testar um cenário novo, mas não gostei tanto. Aí um voltei pro (sic) cenário 
original e depois eu mudei de quarto. No vídeo seguinte eu já to com quarto novo. Eu acho 
importante pra ter a interação com o pessoal que me assiste e tal, eu acho importante isso. 

Helena: Bom, aí nesse vídeo, você fala sobre o Expressionismo Alemão e sobre o contexto 
histórico da Alemanha na época, né? Você costuma relacionar cinema e história? Como você 
lida com essas duas coisas que você gosta? 

Gabriel: Pra (sic) mim tá tudo relacionado: política, história, ciências e tudo mai. Eu acho 
que tá tudo relacionado. Eu acho importante mostrar o contexto da época pra todo mundo, 
porque se você focar só no cinema, fica uma visão muito superficial. Se focar em tudo que 
tá ao redor… E a história é um dos principais fatores do cinema. 

Helena: Porque você acha que a história é um dos principais fatores do cinema? 

Gabriel: Assim, eu acho importante essa coisa da história porque, por exemplo, eu comprei 
um livro sobre cinema que eu tô (sic) lendo que é História do Cinema Para Quem Tem 
Pressa. E nesse livro, ele mostrou como que a Primeira Guerra e a Segunda Guerra foram 
cruciais pra (sic) que os Estados Unidos deslanchassem na produção dos filmes. E assim, 
quando acontece um marco histórico, o estilo de fazer filmes muda muito, porque o pessoal 
ta com outro pensamento. 

Helena: E você falou que o título do livro é História do Cinema Para Quem Tem Pressa. 
Você tem pressa de quê exatamente? (risos) 

Gabriel: Eu não tenho pressa não, mas eu achei legal o tema e eu achei a abordagem bem 
interessante, porque não é aquele livro chato. Também não é muito rápido, senão fica ruim, 
mas tem um ritmo muito bom assim. Não enjoa, nem é muito rápido. 

Helena: Já aconteceu de você tá estudando alguma coisa na escola e já ter visto isso num 
(sic) filme, ou já ter pesquisado pra (sic) um vídeo? 
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Gabriel: Já aconteceu na minha aula de Geografia. Meu professor passou o filme Tempos 
Modernos, do Charlie Chaplin, porque tinha a ver com a matéria e eu adorei. Achei muito 
engraçado, muito diferente. E existem muitas matérias de história que eu já vi vários filmes 
sobre a matéria. Muita coisa de 2ª Guerra Mundial, que eu gosto muito de filme desse estilo 
medieval e tal. 

Helena: O vídeo que fala sobre Stranger Things, você gravou com seu primo, né? Por que 
você chamou ele pra (sic) gravar com você? Qual foi a diferença entre gravar sozinho e gravar 
com ele? 

Gabriel: Então, ele tava passando uma semana aqui em Therezópolis, né? E ele gosta muito 
de Stranger Things também. Aí, eu chamei ele pra (sic) gravar também, porque, pô (sic), ia 
ser chato se eu ficasse no meu quarto gravando e tal. E até que foi legal porque teve duas 
opiniões, teve a dele e a minha. Foi o único vídeo até agora que eu gravei com outra pessoa. 
Eu gostei de gravar com outra pessoa, mas prefiro gravar sozinho porque eu consigo fazer 
do jeito que eu quero, só botando o que eu acho, o que eu penso. 

Helena: Essa coisa que, quando tem um erro de gravação, você deixa uma parte do vídeo em 
preto e branco, por que você faz isso?  

Gabriel: Eu faço porque eu acho legal... Porque faz o espectador se aproximar mais de você, 
sabe? Fica um negócio mais caseiro, mais íntimo e tal e eu acho muito engraçado. Fica um 
negocio legal nos vídeos.  

Helena: Você já tinha visto isso em outro lugar? 

Gabriel: Sim, os canais do YouTube que eu assisto fazem isso direto. Aí, eu comecei a fazer 
e eu gosto. 

Helena: Você também costuma botar uma música de fundo nos vídeos? Por que? 

Gabriel: O pessoal fala muito em vídeos de dicas pra (sic) fazer um canal no YouTube: “ah 
é bom ter uma trilha sonora”. E eu acho que é interessante, porque a música dá um tchan a 
mais no vídeo, dá um recheio pro vídeo. O vídeo fica muito seco se tirar a música. 

Helena: E aí você vai e escolhe as músicas que você gosta, ou vai na Internet e pega qualquer 
coisa? 

Gabriel: É uma música que eu gosto, por exemplo, a maioria dos meus vídeos tem uma 
música do Ramones, Pet Sematary, é uma música que eu gosto muito. 

Helena: O vídeo que te deu mais trabalho foi o da Bienal, né? Que você falou. Aí, você fez 
esse vídeo especial pros (sic) 100 inscritos. Como é que foi essa ideia? 

Gabriel: É, eu gosto bastante dessa coisa de vídeo especial, porque é uma espécie de 
agradecimento. Então, tinha que ser um vídeo interessante e faltava uma semana pra (sic) eu 
ir pra Bienal. Aí, eu falei “ah, tá bom, vou gravar um vídeo lá”. E eu acho que deu certo.  

Helena: Esse agradecimento que você diz, seria um vídeo diferente? Por que foi um trabalho 
a mais que você teve, né? Foi um agradecimento, tipo (sic) fazer uma coisa mais trabalhosa 
pra (sic) agradecer? 
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Gabriel: Sim. 

Helena: O que motiva você a fazer um vídeo, mesmo sabendo que ele vai dar trabalho? 

Gabriel: Eu gosto do assunto, então acaba me motivando naturalmente também. As pessoas 
me botam pressão, assim, falando “ah, quando que vai sair vídeo novo?”. (risos)  Eu faço por 
vontade, assim, por gosto mesmo, de quando o vídeo sair e o pessoal gostar, falar que tá legal, 
então eu gosto demais.  

Helena: O que faz você se sentir mais “recompensado”, digamos, por esse trabalho: o 
feedback das pessoas ou você gosta tanto do processo que já se sente recompensado durante? 

Gabriel: Eu me sinto recompensado mesmo durante o processo, porque é muito prazeroso 
pra (sic) mim e eu gosto bastante.  

Helena: Ah, que bom, né? Significa que você encontrou uma coisa que você realmente gosta 
muito. 

Gabriel: Uhum. 

Helena: Nesse vídeo da Bienal você mostra uns livros que você comprou e tal. Você 
consegue pensar uma diferença entre a sua relação com os livros e a sua relação com os 
filmes? Consegue comparar essas duas coisas? 

Gabriel: Assim, eu acabo gostando mais do filmes, porque é mais rápido de assistir. Os 
livros são mais trabalhosos, tem que ter mais tempo pra (sic) poder pensar, pra (sic) poder 
ler, se concentrar naquilo. E os filmes são mais fáceis e é uma linguagem mais rápida. 

Helena: Você consegue fazer uma comparação entre o primeiro e o último vídeo que você 
gravou?  

Gabriel: Você deve ter até percebido que no primeiro vídeo, eu tava falando todo sério e 
isso eu não tenho mais, porque eu fui pegando a prática e tal. E eu também percebo algumas 
coisas que eu errava na produção dos primeiros vídeos. Eu fazia uns cortes secos, assim, 
muito ruins, hoje em dia eu já sei fazer um pouco melhor. 

Helena: E você foi aprendendo a fazer isso olhando e fazendo de novo?  

Gabriel: Sim. Eu era meio sério e, antigamente, eu queria que meu canal fosse sério, só que 
eu percebi que eu não sou uma pessoa séria. Então, eu resolvi fazer uma coisa um pouco mais 
animada, mais engraçada. Eu achava que não combinava uma coisa engraçada e cinema, eu 
achava que tinha que ser sério. 

Helena: Quando você posta um vídeo você fica nervoso? Tipo (sic), dando refresh na página 
o tempo todo pra ver se alguém já visualizou? Se já tem like? 

Gabriel: Não, eu fico até tranquilo, porque não é uma coisa que eu tenho tanta 
responsabilidade assim. Claro que quando um vídeo sai bem, eu fico muito feliz, mas os que 
não saem tão bem, eu não fico triste. Eu tento melhorar pra (sic) poder fazer vídeos melhores 
depois. 
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Helena: Mas você não fica acompanhando as visualizações? 

Gabriel: Sim, alguns vídeos eu acompanho. 

Helena: Você já teve que fazer algum trabalho de vídeo pra (sic) escola? 

Gabriel: Sim. E uma coisa engraçada é que todo mundo quer fazer comigo, porque sabe que 
eu sei editar e tal. Meu pai tem câmera. Aí, todo mundo quer fazer comigo. E eu gosto 
bastante de fazer trabalho assim pra (sic) escola.  

Helena: Mas quais disciplinas que costumam pedir? 

Gabriel: Eu já fiz de religião, português e tal. Então, eu gosto bastante, mesmo não sendo de 
história.  

Helena: E quando você faz é parecido com essa coisa dos vídeos no YouTube? Você 
pesquisa, faz o roteiro e tal? 

Gabriel: É um pouco diferente, porque além de ser um assunto que eu não tô muito 
acostumado, eu tenho que pesquisar mais. Aí, eu falo “pô, eu já vou gravar e já vou editar, 
então, vocês aí montem o roteiro e a gente grava aqui em casa”. Aí, eu divido o trabalho com 
eles e tal. E assim, eu tenho nervoso de assistir os trabalhos das outras crianças, porque eles 
não tem noção nenhuma, eles gravam assim com barulho de fundo, não dá pra (sic) entender 
nada, tudo ruim. Então, o pessoal gosta pra (sic) caramba quando eu faço bem produzido 
assim, o pessoal gosta bastante. E acaba sendo um treino p meu canal. 

Helena: A sua escola discute temas ligados ao YouTube? Se não, você gostaria que ela 
discutisse? Você acha que ajudaria no seu desempenho escolar se a sua escola procurasse 
relacionar as matérias com o tema YouTube, como vídeos, canais etc?  Você tem alguma 
sugestão de como isso poderia ser feito? 

Gabriel: Então, não muito. Eu acho que parece que a escola ignora um pouco. E quando fala, 
fala, tipo… (sic) Sabe quando velho tenta falar como se fosse jovem? É estranho pra (sic) 
eles e pra (sic) gente também. Então, eu acho que seria muito legal que eles falassem do 
YouTube e tal. E eu acho que do jeito que poderia ser feito, eles poderiam ter uma plataforma 
no YouTube, um canal no YouTube que eles postassem vídeos, dicas pra (sic) alunos e tal. Eu 
acho que ia ser bem maneiro. Eu acho que deviam incentivar um pouco mais, porque, das 
coisas que evoluíram no mundo, a escola pra mim foi o que ficou parado no tempo. Porque, 
o que evoluiu na escola, praticamente, da época dos meus pais pra minha época? No máximo 
ali a impressão, né? Com xerox e tal, sem ser máquina de digitar né? É um computador. E, 
em tese, só isso. Porque, não tínhamos uma drástica mudança na escola. Então, acho que uma 
mudança interessante também seria o abandono dos livros e o uso dos tablets, dos 
computadores. Porque, além de ajudar a natureza, é um método muito mais rápido, né? Mas, 
é muito longo esse assunto... Mas eu acho sim q a escola devia tratar mais disso. 
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Entrevista com Felipe (9 anos), no dia 02/11/19, pessoalmente, com a presença 
da mãe. 

Helena: Vou deixar o gravador aqui perto de você, tá? 

Felipe: Ih, que legal, ele muda quando eu falo. 

Helena: Você assiste muito YouTube?  

Felipe: Sim. 

Helena: Quanto, mais ou menos? 

Felipe: Ah, tipo (sic), toda hora do dia. Eu pego meu tablet, eu ligo e começo a assistir.  

Helena: Você assiste mais YouTube ou TV? 

Felipe: Ah, nossa. Agora você me pegou (risos). Eu não sei…   

Juliana (mãe): Com certeza YouTube. 

Felipe: É, muito mais. 

Helena: E você costuma assistir o que no YouTube ? 

Felipe: Eu me inspiro em canais que eu assisto muito. O 1º que eu acho que cliquei pra 
assistir foi o AutenticGames, que é de gameplay  - e às vezes tem vlog.  

Helena: E TV, você assiste o que? 

Felipe:  Na TV, eu às vezes coloco no Now, ou às vezes eu coloco no Gloob, que é um dos 
canais que eu mais assisto. Gloob e Nickelodeon. 

Helena: E você vê Netflix? 

Felipe: Vejo… Teve uns dias que eu só fiquei no Netflix. 

Helena: Aí, você vê série, ou vê mais filme? 

Felipe: Eu vejo mais série. Uma série que eu viciei é uma chamada The Flash, e uma que é 
Brinquedos e Cia Limitada. 

Helena: Bom, você tem dois canais, né? Qual que você gosta mais? O Felipe Matos B, ou o 
lobo autentico? 

Felipe: Eu acho que o Felipe Matos B. Só que, se eu pudesse juntar os dois canais, o nome 
seria lobo autentico. 

Helena: Tendi (sic)… Você gosta mais do nome do lobo autentico… 

Felipe: Sim, porque o Felipe Matos B é o que eu mais posto vídeo. Eu acho que no lobo 
autentico só tem quatro vídeos... 
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Helena: E por que você posta mais vídeo no outro? 

Felipe: Porque no outro, assim, é... Eu tô mais pra fazer vlog mesmo.  

Helena: Mas o último vídeo que você postou lá já tem, acho que, uns seis meses, né? 

Felipe: É porque deu um bug no Minecraft. 

Juliana (mãe): E também porque o Gabriel (pai) às vezes dá uma editada pra ele. Aí fica uns 
vídeos empacados com ele... 

Helena: Você nunca tentou editar? 

Felipe: Eu já tentei editar muitos vídeos...Mas, não foi bom. Eu não sei direito o que clicar. 
É difícil mexer em programa de edição. Acho que o último que eu mexi, eu não lembro o 
nome, mas eu lembro que eu tentei editar… Era aquele vídeo do floss dance, sabe? Era mais 
simples, mas eu não sei mexer… Devia ter em todos os aplicativos um negócio de ajuda. 

Helena: Qual a parte que você mais gosta quando tá fazendo vídeo? 

Felipe: Ah, assim, gravar é sempre o que todo youtuber tem vontade de fazer. Então é meio 
que uma das partes que você sempre quer. E a ideia do vídeo eu tenho de inspiração, porque 
eu vejo no YouTube alguns vídeos, ou acontecimentos que acontecem lá em casa. Aí dá uma 
ideia do vídeo. 

Helena: Eu reparei que, na maioria dos vídeos, não é você que filma, né? Quem filma? 

Felipe: De vez em quando eu apoio meu tablet, quando meus pais não tinham tempo. Só que 
quando eles têm tempo, meu pai e minha mãe, eles que gravam pra mim. 

Helena: Então você gosta mais de tá (sic) na frente da câmera do que atrás? 

Felipe: Aí, eu não sei. Porque, às vezes, quando é o vídeo de alguém, eu fico meio sem graça 
de pedir pra aparecer. Aí, eu peço pra filmar e é legal filmar. 

Helena: Como assim o vídeo de alguém? 

Felipe: Tipo, a Aisha (irmã) tem um canalzinho. Ela já fez uns quatro vídeos. Aí, eu gravei 
pra ela e eu gosto de filmar. 

Helena: Quando tem alguém filmando pra você, você explica pra eles como você quer? 

Felipe: Eu explico. Eu falava “tem que clicar no tal botão”, “ai tem uma certa hora que você 
pode ir pra lá”, “aí você pode dar um zoom”. Eu comecei meu canal gravando com tablet, só 
que, tem alguns vídeos que eu fiz com a câmera do meu pai. Aí, teve um que a minha dinda 
filmou pra mim e editou, e era uma câmera muito especial. 

Helena: E porque você acha que tem que acontecer isso ao invés da câmera ficar parada o 
tempo todo? 
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Felipe: Porque fica sem graça a câmera parada e também dói o braço do câmera, quando ele 
ta só com as mãos. Aí, tem que dar uma mexidinha assim, né? Mas, eu comecei o canal com 
a câmera reta, não mexia muito. 

Helena:  Como surgiu a ideia de fazer uma canal no YouTube?  

Felipe: Nossa… Eu não lembro direito, mas acho que foi em 2016. Surgiu porque eu via 
muitos youtubers ganhando placas do YouTube. Aí, eu queria ter placa assim no meu quarto. 
Só um tempo depois que eu vi que isso era uma profissão, que você ganhava dinheiro. Aí eu 
falei: “nada mal”. (risos) 

Helena: Aí você decidiu que essa seria sua profissão? 

Felipe: Não… É, assim… uma tentativa. 

Helena: Qual foi a reação das pessoas (família e amigos) quando você falou que queria fazer 
um canal no YouTube? 

Felipe: Eu não lembro direito, mas acho que eles ficaram felizes. 

Helena: Hoje em dia quando você conhece as pessoas e diz que tem um canal, qual a reação 
das pessoas? 

Felipe: “Ah, normal”. Porque tem muita gente que tá no YouTube. 

Helena: Mas muita gente da sua idade também? Seus amigos tem um canal? 

Felipe: Tem um… É o Jorge, meu amigo. Ele tem um canal, mas eu não sei se tem inscrito. 

Helena: Até agora qual vídeo você mais gostou de gravar e por que? 

Felipe: O do Dobble, que não tem muito like, nem inscritos, só que foi mt bom. E também o 
que mais viralizou foi o da faixa de capitão. Por causa da qualidade do Dobble e dos likes da 
faixa de capitão. 

Helena: Quando você fala da qualidade você fala do que exatamente? 

Felipe: Ah, a edição é boa. Porque, nos meus primeiros vídeos, não tinha edição. Eu às vezes 
nem via o vídeo inteiro. Eu fazia a edição do YouTube, que você coloca o título, o público ou 
privado e a descrição. No Dobble, a edição foi boa e a câmera tem uma qualidade boa, ela 
filma bem, dá um zoom bem, a cor…  

Helena: Esse foi o que a sua tia ajudou? 

Felipe: Foi. 

Helena: Esse vídeo que ganhou vários likes, você ficou surpreso? 

Felipe: Nossa muito. Tipo (sic), meu pai tava lá vendo meus vídeos. Aí, ele falou “nossa 
Felipe! Tem não sei quantos likes!” Aí, eu fui lá e fiquei mt feliz! 

Helena: Mas foi assim, de um dia pro outro, ou demorou um tempão? 
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Felipe: Demorou um tempão, acho que uns dois anos. 

Helena: Caramba! E como você se sentiu depois? 

Felipe: Aí, eu falei “nossa eu vou virar um youtuber famoso!”. (risos) 

Helena: Qual foi o vídeo que você achou mais difícil de fazer e por que? 

Felipe: Nossa, teve muito vídeo que eu fiz muita tentativa. Acho que foi o da piscina, porque 
foi uma das primeiras tentativas da minha mãe filmando. Aí, ela apertava o botão errado… 
Minha mãe tava (sic) filmando lá de longe… Aí, também, ela falava no meio do vídeo. E 
também acho que o título não explicou direito.  

Helena: Mas e aí, o que que você fez quando você viu que não tava dando muito certo a 
filmagem da sua mãe? 

Felipe: Ah, eu fiquei com raiva (risos). Mas aí, eu mostrei pra ela como que faz e ela 
entendeu. 

Helena: E você tenta manter uma frequência nos vídeos que você posta, ou só quando vem 
uma ideia? 

Felipe: Meu pai já me deu essa dica, de dois vídeos por semana. Só que, meio que a gente 
não tem muito tempo, assim, sabe? E também assim, vem a ideia, sabe? Do nada vem a ideia. 

Helena: Aí quando vem a ideia você escreve em algum lugar? 

Felipe: Não, eu decoro. 

Helena: E aí, você faz o vídeo imediatamente, ou você com certeza vai lembrar dela? 

Felipe: Acho que eu faço imediatamente… Quer dizer, no começo do canal, né? Acho que 
já teve umas ideias de vídeo que eu tive que não deu tempo, aí não consegui fazer 

Helena: Tá, então você tá (sic) falando que o único vídeo que deu trabalho foi o da piscina… 

Felipe: Não, mas não foi o único. Teve uns erros no Dobble, de filmagem. 

Aisha (irmã): Eu participei! 

Helena: É, eu vi… Ela participa em vários vídeos, né? 

Felipe: É, porque se não, fica chato só eu ali. 

Helena: E esse vídeos de jogos, eles não dão trabalho de fazer não? 

Felipe: Dão, dão muito trabalho. A maioria você tem que batalhar com a pessoa. Só que, 
você morre toda hora. Aí, dá muito trabalho. Quando você morre é natural…  

Helena: Mas aí, não dá tanto trabalho de gravar o vídeo, dá mais trabalho de manter o jogo 
lá acontecendo, é isso? 
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Felipe: Não, a gravação às vezes é difícil, Porque eu tô (sic) numa posição, assim. Aí, eu 
quero ir pra outro lugar e faz aquele barulho quando eu mexo. 

Helena: E aí, como você faz pra evitar que isso aconteça de novo? 

Felipe: Não mexer. E a maioria dos youtubers não jogam no celular essas coisas. Às vezes, 
eles jogam numa mesa assim, no computador. 

Helena: O que  motiva você a fazer esse vídeo mesmo sabendo que ele vai dar trabalho? 

Felipe: Porque eu quero. Eu quero inscritos, eu quero like, eu quero que eu tenha inscritos, 
sabe? Que eu seja famoso. Porque quando você tá (sic) muito famoso, você começa a ganhar 
dinheiro no YouTube. 

Helena: Então, o que te motiva a fazer os vídeos é ter um canal grande? 

Felipe: É. E também pra, tipo (sic), eu ser conhecido, assim. Porque, tipo (sic), a maioria dos 
canais que tem no YouTube, quando tem gente na rua, ou no mercado, tem gente que te 
conhece. Aí, eu acho legal alguém pedir autógrafo pra você, um abraço, uma foto. 

Helena: Bom, você consegue fazer uma comparação entre o primeiro e o último vídeo que 
você gravou? Quais você acha que são as diferenças entre os dois? 

Felipe: Na época, eu não pensava em editar. Era só fazer mesmo. Porque quando você tem 
edição boa, você tem mais visualizações. Quando é um vídeo ruim, a pessoa não gosta do 
vídeo.  

Helena: E como você percebeu que isso era importante pra (sic) dar mais visualizações? 

Felipe: Assistindo outros vídeos no YouTube.  

Helena: Mas, tem uns vídeos no começo que tem música... 

Felipe: Eu tava aprendendo a editar no YouTube. Aí, cliquei em todos os botões da edição e 
saiu a música. Aí, eu falei deve ser a música de fundo. É mais simples editar no YouTube. 

Helena: E por que você não pede seu pai pra te ensina a editar? 

Felipe: Porque é meio difícil mexer. Meio que você descobre sozinho como editar. É muita 
coisa que tem no aplicativo, no programa, pra pessoa te explicar. Você vai descobrindo 
sozinho. 

Helena: E você não tem vontade de descobrir sozinho? 

Felipe: Os melhores tem muita coisa pra descobrir sozinho. Aí, eu tenho medo de clicar em 
coisa errada. Tipo, clico num (sic) botão e deleta o vídeo. 

Helena: A sua escola discute temas ligados ao YouTube? Você fala de YouTube na sua 
escola? 

Felipe: Na minha turma eu divulgo pra ter mais inscrito. Só que eu acho que na escola não, 
na minha sala, sim. 
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Helena: Tendi (sic), entre os seus amigos, né? Você ia achar legal se a sua escola falasse 
sobre o YouTube? Os professores e tal… 

Felipe: Sim. Teve um dia que, geralmente é Sexta Feira, que a gente tem a sala de teatro e 
tem um projetor. Aí, a gente assiste desenho. Teve um dia que você mostrava os vídeos que 
você tem, podia trazer vídeo de casa, filme de casa. Aí, deu a ideia de ter canal no YouTube. 
Meu amigo falou que eu tinha um canal. Aí, a gente teve esse dia que teve o meu canal, o 
canal do Jorge… Passou dois vídeos do meu canal pra turma. 

Helena: E as pessoas gostaram? 

Felipe: Todo mundo bateu palma. 

Helena: E como você se sentiu passando o vídeo pra todo mundo ver? 

Felipe: Ah, sei lá, me senti acho que famoso.  

Helena: E você tenta divulgar o seu canal? 

Felipe: Sim. Pros meus amigos e família. 

Helena: Você acha que seria legal se a sua escola fizesse mais coisas relacionadas ao 
YouTube? Tipo (sic), fazer vídeos, gravar vídeos na escola... 

Felipe: Nossa, ia ser muito legal se pudesse, porque eu levava meu tablet e filmava no 
recreio.  

Helena: Não pode levar o tablet pra escola? 

Felipe: Não… 

Helena: E aí você filmaria o recreio? 

Felipe: Brincando no recreio. Ontem mesmo eu brinquei de pique esconde e me veio a ideia 
de ter filmado, porque eu me escondia muito bem.  

Helena: Qual matéria você mais gosta da escola? 

Felipe: Português e Ciências. 

Helena: Você acha que ia ser legal se a sua professora pedisse pra você fazer um trabalho 
em vídeo? 

Felipe: Ah, seria muito legal! 

Helena: Ela já pediu pra você fazer isso? 

Felipe: Não, porque acho que não pode… Não sei. 

Helena: A maioria dos trabalho é o que? Escrito? 

Felipe: Olha, teve um trabalho que você lia o livro e depois apresentava e falava se era legal. 
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Helena: E se ela pedisse pra você fazer um vídeo sobre o livro? O que você ia fazer? 

Felipe: Ia achar legal. Eu iria ligar a câmera, aí eu iria ler e depois ia apresentar o livro. E 
pedir pra um amigo filmar. Aí, ia filmar todo mundo apresentando os livros que leram. 

Helena: Você ia fazer um registro então? 

Felipe: É. 

Helena: Por que você resolveu fazer um vídeo explicando como fazer uma faixa de capitão? 

Felipe: Foi o primeiro que eu achei maneiro de filmar. Faz um tempo que eu vi um vídeo 
ensinando a fazer alguma coisa do futebol. Aí, eu tive a ideia e falei então vô (sic) fazer um 
igual. Mas, achei melhor dá (sic) uma variada. Aí, eu pensei tudo que um jogador de futebol 
usa. Aí, a mais fácil era a faixa de capitão.  

Helena: Tem dois vídeos que você ensina a fazer alguma coisa, esse da faixa e um da dança. 
Por que isso?  

Felipe: A ideia não foi minha. Tava (sic) querendo fazer um vídeo, aí, meu pai que falou 
“então, ensina a fazer floss dance”. Mas eu acho que eu faço meio ruim, melhor não… Mas 
aí, sei lá... Aí ele “não, mas faz do mesmo jeito”. Aí, eu fiz né. Porque eu tava sem ideia. 

Helena: E você gosta de fazer esses vídeos que você ensina coisas pras pessoas? 

Felipe: Eu gosto porque as pessoas querem aprender, então tem muita visualização, tem 
muito like. É legal ensinar, você se sente meio que um professor.  

Helena: No vídeo do Dobble, tem uma hora que você fala “ah, peraí, gente. A gente já volta”. 
Aí, você põe a mão e depois tira... 

Felipe: É muito clássico, na época que eu assistia os vídeos isso era clássico. A maioria fazia 
isso na hora de pausar. 

Helena: E qual é a ideia que você acha que passa esse efeito? 

Felipe:  É legal porque a pessoa parece que vai fechar seus olhos, é meio que um estilo. 

Helena: No seu canal lobo autentico, foi você que fez aquele desenho que tá (sic) no avatar? 

Felipe: Eu que fiz com o dedo. Porque tinha um aplicativo chamado Pix Art. Antes, era só 
um negócio cinza atrás e um “L”. Aí, eu falei “nossa isso é muito feio, é muito amador”. Aí, 
eu fui lá e fiz o desenho. 

Helena: E porque você quis botar um desenho seu em vez de pegar uma imagem na Internet? 

Felipe: Porque antes o nome do canal era “lobo games”. Aí, eu pesquisei e tinha um monte 
de lobo, a maioria era foto de lobo. Aei, pra dar uma variada, eu fiz isso. O nome eu mudei 
porque tava muito clássico. Aí, pra dar uma variada, eu fiz isso. 
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Helena: Quando eu tava (sic) assistindo um dos vídeos, você diz que quer chegar à meta de 
cinco mil likes. Porque isso? Depois, você fala "ajuda a gente, pra gente poder fazer mais 
vídeos pra vocês". 

Felipe: É, isso daí é mesmo, porque quando a pessoa dá like, você fala “então aquela pessoa 
gosta do meu canal, então vô (sic) fazer mais vídeo”. Às vezes, quando você dá like, o 
YouTube, ele sente que você gosta daquele canal e ele começa a mostrar mais vídeos daquele 
canal. Isso eu entendi recentemente. 

Helena: Mas então, você faz esses vídeos porque você quer que as pessoas deem like ou 
porque você gosta de fazer? 

Felipe: Não já teve essa pergunta não?  

Helena: Talvez… Mas é que ela é uma pergunta importante, por isso que eu to fazendo de 
novo. (risos) 

Felipe: Assim, é um pouquinho dos dois. Porque ganhar like e ter inscrito é bom e também 
gravar pras pessoas se distraírem... Eu gosto de gravar pra pessoa não ficar naquele tédio.  

 

Helena: Tem um vídeo que você diz que o canal tá (sic) fraco. Mas, você continuou a fazer 
os vídeos msm assim... 

Felipe: Claro, porque ele estando fraco, eu não vô (sic) parar. Porque, se eu parar, ele vai 
continuar fraco. Se eu continuar ele vai tendo mais inscritos. Quando a pessoa se inscreve no 
canal, o canal vai ficando melhor, porque vai tendo mais inscritos. E você tá entendendo que 
a pessoa, ela quer assistir seu vídeo. Por isso que você vai fazer mais vídeo. E com mais 
vídeos, mais likes e isso é meio que um ciclo.   

Helena: No último vídeo, você fala que ta triste, porque não vai mais poder fazer a série do 
reino do minecraft... 

Felipe: Por causa da memória. Aí, depois, eu melhorei a memória. Mas, quando eu fui gravar 
o vídeo, o Minecraft teve um bug.  

Helena: Mas como foi isso? Porque você ficou tão triste assim? 

Felipe: Por causa que (sic) eu quero fazer vídeo pras pessoas não ficarem naquele tédio.  

Helena: E porque você achou que era importante fazer esse vídeo pedindo desculpas? 

Felipe: Porque se não, a pessoa vai ficar reclamando “cadê o vídeo da série? cadê o vídeo da 
série?” 

Helena: Tem uma música de fundo, também, que é bem triste. Foi você que botou? 

Felipe: Eu achei a música do nada! Era uma música bem clássica do YouTube e eu consegui 
achar. Eu falei “mentira que eu achei!”. Aí, eu cliquei e ficou maneiro.  

Helena: E porque você escolheu botar aquela música? 
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Felipe: Porque é triste. Aí, eu botei uma música triste pra dar um clima. 

Helena: E aí, agora você desistiu de fazer a série, ou você vai tentar de novo? 

Felipe: Eu fiquei muito chateado. Aí, eu desisti de entrar no Minecraft. Aí, meu pai disse que 
vai pesquisar na Internet como melhorar isso. 

Helena: Tá, é só isso. Quer falar mais alguma coisa? 

Juliana (mãe): Você vai perguntar o que você queria perguntar? 

Felipe: Ah, é. O que que tem (sic) a ver a faculdade de cinema com YouTube? Agora eu que 
tô entrevistando (risos). 

Helena: Ah, é porque na faculdade de cinema a gente pode estudar qualquer coisa 
audiovisual... A gente pode estudar vídeo, pode estudar desenho, pode estudar programa de 
TV… E aí, eu quis fazer uma coisa diferente e quis falar sobre o YouTube. 

 

 


