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RESUMO
Este trabalho discute a associação da ideia de felicidade à promoção do consumo pelos
youtubers mirins – crianças que produzem conteúdo audiovisual dirigido a outras crianças
através da plataforma de vídeos YouTube. Utilizando a análise do discurso e análise de
conteúdo como ferramentas metodológicas, busca-se compreender se e de que forma ocorre
esta associação. No percurso da pesquisa, busca-se também compreender que elementos
caracterizam a presença de abordagem de promoção do consumo, que elementos configuram
a presença da felicidade como argumento e que elementos estabelecem elos entre estes dois
campos. Esta discussão é realizada com o apoio de revisão bibliográfica que contempla
estudos sobre desenvolvimento infantil, caracterização da infância na sociedade, sociedade de
consumo, felicidade e consumo, publicidade infantil, marketing infantil, mídia e infância,
infância e Internet, e também sobre o papel do YouTube no contexto midiático
contemporâneo. A amostra foi composta apenas de vídeos que possuíam algum tipo de
indução implícita ou ostensiva ao consumo. Foram analisados ao todo nove vídeos, sendo que
todos figuram entre os mais assistidos dentro dos três canais mais populares de youtubers
mirins brasileiros. Ao final da pesquisa, foi constatado a presença de elementos discursivos
que associam a felicidade ao consumo em todos os vídeos analisados, com presença de ruído
em apenas um destes vídeos.
Palavras-chave: Infância. Sociedade de consumo. Mídia e Cotidiano. Mídias Digitais. Ética
publicitária.

ABSTRACT
This work discusses the association of the idea of happiness with the promotion of
consumption by the kid youtubers – children who produce audiovisual content directed to
other children through the YouTube video platform. Using discourse analysis and content
analysis as methodological tools, it is sought to understand if and how this association occurs.
In the course of the research, it is also sought to understand which elements characterize the
presence of a consumer promotion approach, which elements configure the presence of
happiness as an argument and which elements establish links between these two fields. This
discussion is carried out with the support of a bibliographic review that includes studies on
child development, characterization of childhood in society, consumer society, happiness and
consumption, children's advertising, children's marketing, media and childhood, childhood
and the Internet, and also on the part represented by YouTube in the contemporary media
context. The sample was composed only of videos that had some type of implicit or ostensive
induction to consumption. A total of nine videos were analyzed, all of which are among the
most watched within the three most popular channels of Brazilian kid youtubers. At the end of
the research, it was verified the presence of discursive elements that associate happiness with
consumption in all analyzed videos, with presence of noise in only one of these videos.
Keywords: Childhood. Consumer society. Media and Everyday Life. Digital Media. Ethics in
advertising.
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INTRODUÇÃO
Das capas de revistas fitness à propaganda da Coca-Cola, passando pelo YouTube e
por diversos meios de comunicação de massa, somos frequentemente bombardeados por
mensagens prezando a busca da felicidade, acompanhadas de soluções mercadológicas para
encontrá-la. Um entendimento possível de tal constatação é o de que a sociedade de consumo
está propagando um discurso pró-felicidade.
A publicidade e o marketing possuem um papel de destaque na sociedade de consumo,
uma vez que são responsáveis por gerar demandas e estimular o consumo dos produtos
oferecidos pelo sistema capitalista. Não obstante, são também eles responsáveis por gerar
novos produtos e por transformar em produto qualquer coisa que possa ser consumida na
sociedade contemporânea – desde carros até ideais políticos, passando por sentimentos e
sensações como a felicidade.
O que estamos falando aqui é de um ramo que une o setor publicitário ao jornalismo,
ao entretenimento, à produção cultural e a qualquer outro setor que possa ser útil para atingir
o objetivo mencionado. Dessa forma, desenvolve técnicas que já tornaram obsoleto o mercado
publicitário tradicional, composto por anúncios claramente identificados como tal e separados
do jornalismo, do entretenimento e da produção cultural. Neste ramo, a própria palavra
informação é substituída pela palavra conteúdo, um termo genérico que pode ser aplicado a
qualquer instrumento comunicativo de persuasão, entretenimento ou informação.
As crianças não ficam imunes a esse processo. Muito pelo contrário. O fato de elas se
encontrarem em um período de desenvolvimento de suas capacidades e habilidades não
parece ter sensibilizado as empresas a evitar este público para suas ações. E seguindo a
tendência contemporânea de promoção da felicidade, não raro tais iniciativas buscam associar
as marcas aos momentos mais felizes e às sensações mais gostosas. Considerando ainda que
as crianças contemporâneas estão cada vez mais presentes no ambiente digital, não é difícil
imaginar que as empresas já buscam atingir este público consumidor no novo habitat digital.
De fato, há uma noção bastante popularizada no mercado e na mídia de que as
crianças contemporâneas fazem parte de uma “geração digital”. Essa noção, segundo a qual as
crianças seriam seres naturalmente conectados e tecnologicamente mais inteligentes que os
adultos, é decorrente de teóricos que se basearam nos primeiros estudos “integrados” da
cultura digital. Não obstante, ela é absorvida pelo mercado que a abraça com profunda
atenção e interesse, uma vez que se trata da versão digital de um discurso que prega a
autonomia de consumo das crianças.
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Essa visão, contudo, mascara realidades distintas de integração entre infância e
tecnologia. Isso pode ser constatado com a observação de números do levantamento anual
realizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. No que tange a classes sociais, por
exemplo, enquanto a penetração da Internet junto aos jovens de classes AB já pode ser
considerada uma questão universalizada, nas classes DE apenas 51% dos jovens é
considerada usuário da Internet (CGI.BR, 2016, p. 368). E o critério utilizado pelo Comitê
Gestor para definir “usuário de Internet” não é realmente muito exigente: basta ter acessado a
rede uma única vez nos três meses anteriores à pesquisa.
O mesmo estudo sinaliza uma tendência de incremento no nível de conexão das
camadas mais pobres da população e, consequentemente, a uma redução na distância que
separa os mais ricos dos mais pobres no que tange à sua inserção no mundo digital (IDEM, p.
161). Ainda assim, contudo, a noção de “geração digital” não parece ser adequada para se
referir a uma geração que enfrenta desigualdades sociais de forma similar à enfrentada por
seus pais e avós. Esta noção, contudo, parece ser menos inadequada a pelo menos uma das
faces da geração contemporânea: a face mais rica, urbana, branca e moradora do Sudeste
brasileiro. Talvez por isso essa noção seja tão popular no mercado.
Empresas se relacionam com crianças através da Internet desde o princípio da
comercialização do acesso à rede. No entanto, até recentemente, a programação da TV ainda
figurava como o principal elo do mercado com o público infantil. Por um lado, os crescentes
índices de conexão das crianças à rede foram tornando esta cada vez mais interessante aos
olhos do mercado.
Por outro, houve um fato em 2014 que potencializou a presença das empresas em tal
plataforma. Em março daquele ano entrou em vigor a resolução 163/2014 do Conanda
(Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente), que considerou abusiva toda
publicidade dirigida a crianças. Ainda que a medida tenha sido direcionada a toda forma de
publicidade infantil, em qualquer mídia, a televisão parece ter sido a que mais sofreu impacto
(REIS, 2015).
O YouTube, ainda que possa ser enquadrado no texto da resolução, pelo menos no
início da sua entrada em vigor não chegou a ser afetado pela medida, e os anunciantes
aproveitaram a oportunidade para aparecer na plataforma. E à medida que mais crianças se
introduziam na rede e mais empresas decidiam investir em conteúdo infantil online, o que se
notou foi um grande aumento da oferta de conteúdo direcionado às crianças na Internet,
particularmente no YouTube. Foi neste contexto que diversos canais infantis na plataforma,
entre os quais os youtubers mirins, vivenciaram um salto de popularidade.
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Os youtubers mirins são crianças que desenvolveram canais próprios no âmbito do
YouTube para veicular conteúdo criado por elas mesmas para uma audiência composta
majoritariamente por outras crianças. Tratam-se de meninos e meninas de localidades e idades
diferentes que possuem em comum o caráter público que suas infâncias assumem através da
rede. Os mais famosos dentre eles possuem milhões de inscritos e, juntos, ultrapassam a casa
dos bilhões de visualizações de vídeos.
Os youtubers mirins brasileiros postam vídeos diariamente. São crianças que se
mostram carismáticas, divertidas e felizes. Elas se relacionam com marcas interessadas em
promoção junto ao público infantil. Ficam felizes quando ganham um novo brinquedo.
Divertem-se em lojas, shoppings, parques e outras formas que o consumo permite. Neste
processo, elas acabam associando a alegria de seus vídeos às marcas que promovem.
Essas observações nos trazem algumas perguntas à mente: os canais de vídeos dessas
crianças se relacionam com o consumo de que forma? A ideia de felicidade é vinculada ao
consumo em seus canais? Como a ideia de felicidade é representada pelos youtubers mirins?
Foi a partir destas perguntas que decidimos desenvolver esta pesquisa que se dedicou a
buscar respostas para elas. Mais concretamente, pesquisamos aqui se e de que forma esse
discurso de felicidade atrelada ao consumo seria disseminado por e para as crianças, no
âmbito das mídias digitais. Optamos por utilizar como campo de pesquisa o YouTube,
plataforma que congrega ao mesmo tempo produtos da mídia de massa e indivíduos
comunicando com públicos mais restritos.
Dessa forma, estabelecemos como objetivo geral compreender de que forma se dá a
presença, no âmbito dos canais de youtubers mirins, de um discurso de felicidade vinculada
ao consumo. Como objetivos específicos, buscaremos compreender que elementos
caracterizam a presença de abordagem de promoção do consumo, que elementos configuram
a presença da felicidade como elemento discursivo e que elementos estabelecem elos entre
estes dois campos.
Nossa pesquisa se caracteriza como sendo de caráter documental e de campo (quanto à
fonte de coleta dos dados), descritiva e explicativa (quanto ao seu objetivo), e, do ponto de
vista da análise dos dados e demonstração dos resultados, com abordagem qualitativa. A
metodologia a ser empregada é a análise de discurso tal qual descrita por Pêcheux através de
Orlandi (2006), utilizando também elementos de análise de conteúdo. Nossa amostra será
composta por canais selecionados com base em sua popularidade.
Cumpre ponderar que estudar os discursos elaborados pela sociedade de consumo para
promover seus ideais já é um empreendimento socialmente relevante na medida em que
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permite o desenvolvimento de novas defesas para lidar com a constante propagação dos
mesmos. Pode auxiliar também, nesse sentido, na formulação de políticas públicas e
iniciativas legislativas de combate à hegemonia midiática em evidência no Brasil.
Por todos os motivos anteriormente mencionados, é igualmente válido afirmar que
esta dissertação é relevante para a temática da linha de pesquisa Políticas, Discursos e
Sociedade, à qual está subordinada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Mídia e
Cotidiano.
A revisão de literatura nos auxiliará a compreender a atual posição de temáticas
correlatas à nossa pesquisa. Compreendendo que a infância é um tema de caráter
interdisciplinar, desenvolveremos nossa revisão bibliográfica com o mesmo princípio,
buscando referências em diversos campos do conhecimento, entre os quais destacamos a
Psicologia, a Sociologia, História e Antropologia, além, é claro, das Ciências da
Comunicação, campo ao qual nos afiliamos.
No primeiro capítulo, conceituaremos a infância, ou melhor, as infâncias possíveis,
discutindo aspectos históricos, sociológicos e psicológicos. Neste capítulo, abordamos a
infância medieval e a “descoberta da infância” que teria acontecido na Idade Moderna; a
formação dos modernos conceitos de infância entre os séculos XVII e XX, bem como
algumas abordagens contemporâneas pertinentes, como a nova Sociologia da Infância e a
Psicologia do Desenvolvimento. Um aspecto importante do primeiro capítulo é a
problematização do papel da infância na sociedade.
No segundo capítulo, nos aprofundaremos sobre a relação entre consumo, felicidade e
infância. Debateremos conceitos relativos à sociedade de consumo e a importância do
consumo na contemporaneidade. Discutiremos algumas visões a respeito do ideal de
felicidade e a sua incorporação pela sociedade de consumo. Por fim, apresentaremos
abordagens teóricas que aplicam o debate sobre consumo e felicidade à realidade da infância,
especificamente no âmbito midiático.
Neste momento, serão debatidas técnicas de publicidade e de marketing direcionadas
ao público infantil, especificamente aquelas que direta ou indiretamente promovem o
consumo, bem como aspectos a respeito das formas com as quais as crianças lidam com essas
técnicas. Faremos uma leitura crítica destas técnicas, analisando suas características e
implicações éticas. A abordagem dos elos perceptíveis entre infância, felicidade e consumo se
configura como o principal ponto deste capítulo.
No terceiro capítulo, vamos nos debruçar sobre a relação entre infância e tecnologias
digitais tendo como referência as perspectivas teóricas que discutimos no capítulo anterior.

14

Particularmente, discutiremos o que significa o desenvolvimento da Internet no contexto da
sociedade de consumo. Discutiremos também como se dá a relação da infância com esta
tecnologia, problematizando a ideia de crianças como nativos digitais e apresentando
pesquisas anteriores sobre a temática.
Nos aprofundaremos, no mesmo capítulo, sobre a plataforma de streaming de vídeos
YouTube e o seu impacto no cenário midiático contemporâneo. Finalmente, nos
debruçaremos sobre a relação que as crianças estabelecem com o YouTube, seja como parte
da audiência, seja como produtores de conteúdo. Contextualizaremos a presença infantil nesta
plataforma e apresentaremos os sujeitos da pesquisa aqui empreendida: os youtubers mirins.
No quarto capítulo, levamos adiante nossa pesquisa empírica baseada em análise do
discurso, de acordo com a metodologia anteriormente explicada nesta introdução.
Hine apresenta um conselho que dirige àqueles que ambicionam desenvolver
etnografia na Internet, mas que poderia ser estendido a todos os que desenvolvem pesquisa
cientifica na rede, no sentido de adotar “uma abordagem cética a respeito das qualidades
inerentes que são propostas para a tecnologia, em particular as qualidades que supostamente
tornam a Internet uma força de transformação social”1 (HINE, 2000, p. 8).
Este conselho nos parece extremamente importante, sobretudo em razão de lidarmos
frequentemente com o entusiasmo midiático pela rede e com abordagens acadêmicas –
especialmente as primeiras abordagens sobre a Internet – que a tratam como um espaço de
grande abertura social, política e econômica, capaz, por si só, de promover mudanças sociais
significativas. A Internet, como qualquer outra tecnologia, não será aqui tratada como
redentora da humanidade, mas tão somente como ferramenta que pode ser apropriada em
qualquer direção desde que seja do interesse daqueles que sobre ela exercem poder.

1

Tradução nossa.
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1 INFÂNCIA: ASPECTOS HISTÓRICOS, SOCIAIS E PSICOLÓGICOS
1.1 O “DESCOBRIMENTO” DA INFÂNCIA: PRIMEIRAS CONCEPÇÕES
O estudo histórico da infância tem entre suas primeiras referências o medievalista
Philippe Ariès (1986), que abordou o tema através do estudo da arte. O autor afirma, em seu
trabalho, que a infância é um tema que passa despercebido na arte medieval até por volta do
século XIII, quando começa o processo que ele considera como sendo a descoberta da
infância. Para Ariès, a ausência de menções à infância na arte medieval é um sinal de que
“não [haveria] lugar para a infância nesse mundo” (ARIÈS, 1986, p. 50). A vestimenta era,
para o autor, outra evidência no mesmo sentido:
[...] a Idade Média vestia indiferentemente todas as classes de idade,
preocupando-se apenas em manter visíveis através da roupa os degraus da
hierarquia social. Nada, no traje medieval, separava a criança do adulto.
(ARIÈS, 1986, p. 70).

A bem da verdade, Ariès (IDEM, p. 52) reconhece que a infância fora abordada
anteriormente de forma extensa pela arte helênica. No entanto, segundo o autor, o período
romano não deu continuidade a essa abordagem, e os traços característicos da infância
permaneceram ignorados nos séculos seguintes.
A ponderação de Ariès de que a infância “não tinha lugar” no mundo medieval não é
consenso no meio acadêmico. Heywood (2001, p. 25-26) apresenta alguns argumentos neste
sentido, entre os quais destacamos a ideia de que a arte medieval não deveria ser a única base
para uma afirmação como aquela: em parte porque a arte medieval se concentrava demasiado
em temas religiosos, deixando de lado a vida secular; e ainda porque a arte não é um
“resumo” da realidade, mas sim uma forma de mediação da mesma. O autor (2004, p. 26)
ainda cita Berkvam ao ponderar que a ausência de referências à infância na Idade Média
poderia ser indício de “uma consciência da infância tão diferente da nossa, que não a
reconhecemos”.
Heywood busca e encontra, fora do campo da arte, evidências de tratamento
diferenciado às crianças em relação aos adultos mesmo na Idade Média. Ele apresenta
referências a esse entendimento observáveis na lei medieval, nos regimes diferenciados em
monastérios, em sermões, na literatura, assim como em tratados de medicina (HEYWOOD,
2001, p. 27). O autor chega a afirmar que no ambiente urbano os jovens tinham alguma
margem, ainda que limitada, para escolha de carreira e que pais algumas vezes se
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confrontavam com uma infância diferente da que tiveram (IDEM, p. 39). Dessa forma, aponta
Heywood (2001, p. 31), não se pode dizer que a infância era ignorada na Idade Média, mas
que era tratada de forma mais casual, sem uma definição precisa e acabada.
A leitura de Ariès através da arte descobre, no século XIII, alguns tipos de crianças
que ele considera mais aproximados do sentimento moderno de infância. Entre estes, ele cita a
figura do “anjo”, traduzida na imagem de um rapaz jovem, uma “infância sagrada”, na figura
do menino Jesus e de Nossa Senhora menina e de uma criança nua, em geral assexuada,
representando a alma que entrava ou saía do mundo (ARIÈS, 1986, p. 52-54). Esta infância
sagrada, no entanto, com o passar dos anos, foi adquirindo características do cotidiano:
No grupo formado por Jesus e sua mãe, o artista sublinharia os aspectos
graciosos, ternos e ingênuos da primeira infância; a criança procurando o
seio da mãe ou preparando-se para beijá-la ou acariciá-la; a criança
brincando com os brinquedos tradicionais da infância, com um pássaro
amarrado ou uma fruta: a criança comendo seu mingau; a criança sendo
enrolada em seus cueiros. (ARIÈS, 1986, p. 54).

Este processo prosseguiu com abordagem similar da infância de outros santos da
Igreja, até que nos séculos XV e XVI a infância leiga começa a ocupar um espaço mais
importante na arte (ARIÈS, 1986, p. 55). A iconografia do período demonstra, para Ariès, que
o mundo das crianças era misturado ao dos adultos, diferente do que nós vemos hoje; por
outro lado, demonstra também que se desenvolvia na época um gosto pelo pitoresco da
infância, o sentimento de uma infância “engraçadinha” em moldes similares ao que
observamos na contemporaneidade (IDEM, p. 56).
Para Ariès, uma das principais diferenças entre a concepção atual de infância e a
daquele período está diretamente relacionada à sua capacidade de sobrevida. Antes da
revolução demográfica, as famílias tinham frequentemente muitos filhos, e boa parte dos
mesmos morria antes de atingir a vida adulta. Este fato causava, por sua vez, uma ideia de
naturalidade em perder filhos e, por consequência, uma redução na importância de cada
criança individualmente (ARIÈS, 1986, p. 56-57).
A eclosão do retrato infantil, no século XV, foi, para Ariès, um primeiro indício de
que o indivíduo-criança se tornava mais significativo (IDEM, p. 58). As crianças nesse
momento ainda eram retratadas sempre junto a outros adultos. Somente no século XVII a
criança passaria a ser representada sozinha (IDEM, p. 60).
Outro tipo infantil surgido no século XV e que permaneceu popular por muito tempo é
o “putto”, uma criança nua herdeira do Eros helênico, que não representava nenhuma criança
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real, cotidiana, mas sim aquele ideal de amor e pureza do anjo. Diferentemente do anjo,
contudo, o putto não era assexuado. Além disso, se o anjo surgiu primeiro com a aparência
física de um adolescente, o putto se manifestava na primeira infância. A nudez aplicada ao
retrato infantil da vida cotidiana só aparece mesmo no século XVII (ARIÈS, 1986, p. 62-63).
Foi no século XVI que veio à tona o que Ariès (1986, p. 158) chama de “paparicação”,
que é “um novo sentimento da infância” através do qual “a criança, por sua ingenuidade,
gentileza e graça, se tornava uma fonte de distração e de relaxamento para o adulto” (ARIÈS,
1986, p. 158). Para o autor este é um sentimento que possivelmente já existia anteriormente,
mas que “pertencia ao vasto domínio dos sentimentos não expressos” (IBIDEM).
O século XVII, para Ariès, foi um período crucial para o desenvolvimento da
abordagem da infância. Foi um século que trouxe muitas inovações na abordagem do tema na
iconografia e na literatura (ARIÈS, 1986, p. 65). O autor pontua que neste período as crianças
pequenas passaram a receber nomes como “bambins, pitchouns e fanfans”2 (IDEM, p. 44). Ao
mesmo tempo, a literatura tratou de empregar com frequência o modo de falar das crianças,
com suas onomatopeias e trocas de palavras (IDEM, p. 66-68).
1.2 RUMO ÀS CONCEPÇÕES ATUAIS DE INFÂNCIA
Para Heywood (2001, p. 40), os pensadores dos séculos XVIII e XIX foram os que
chegaram mais perto das noções atuais sobre a infância. Neste período observou-se, pela
primeira vez, o entendimento de que as crianças são uma coisa em si só no lugar de pensá-las
como “adultos imperfeitos”.
Locke e Rousseau são para Heywood (IDEM, p. 40-42) os principais responsáveis por
mudar as concepções sociais acerca da infância. O primeiro, partindo de um ponto de vista
mais negativo da infância, como o de que as crianças seriam herdeiros do pecado original que
precisariam ser ensinados a seguir as leis divinas. O segundo, partindo do pressuposto de que
a criança iniciaria a vida na inocência e que precisaria ser protegida da influência de coisas
como preconceito, autoritarismo, entre outras características negativas da vida adulta.
Rousseau inclusive defendia a ideia de que a infância “possui o seu próprio modo de
ver, pensar e sentir” (ROUSSEAU apud HEYWOOD, 2001, p. 42, tradução nossa), bem
como uma “razão mais ‘sensível’ e ‘pueril’ em oposição à razão ‘intelectual’ e ‘humana’ do
adulto” (HEYWOOD, 2001, p. 42, tradução nossa). Ambos os filósofos iluministas, mesmo
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discordando frontalmente em suas premissas, compartilham a compreensão da importância da
educação para o desenvolvimento da criança, especialmente para os meninos.
A visão romântica, por sua vez, tratava as crianças como “criaturas de sabedoria mais
profunda, sensibilidade estética e uma compreensão mais profunda de verdades morais
duradouras” (GRYLS apud HEYWOOD, 2001, p. 42, tradução nossa). Esta concepção
permite uma inversão nos papeis entre adultos e crianças: agora estas últimas também
poderiam ensinar aos primeiros (HEYWOOD, 2001, p. 43).
O estudo de Ariès traz alguns dados que ajudam a referendar estas impressões.
Segundo o historiador, foi nesse período que os meninos deixaram de usar vestidos idênticos
aos das meninas para terem sua própria forma de vestir a infância (ARIÈS, 1986, p. 78).
Segundo Ariès, “o sentimento da infância beneficiou primeiro meninos, enquanto as meninas
persistiram mais tempo no modo de vida tradicional que as confundia com os adultos”
(IDEM, p. 81). Os trajes dos meninos os distinguiam claramente dos adultos, enquanto o
mesmo não acontecia com elas.
Até o final do século XIX, o trabalho infantil era considerado normal pela maior parte
da população. A ideia de uma criança que não participasse de forma ativa na economia
familiar só se tornou hegemônica a partir do momento em que a legislação trabalhista e a
educação obrigatória passaram a interferir diretamente neste processo, ao mesmo tempo em
que se promovia paralelamente um movimento de “sacralização da infância” (HEYWOOD,
2001, p. 45), que seria primordial para o desenvolvimento da concepção contemporânea de
infância.
Postman (1999, p. 81) afirma que o século XIX é um momento em que, ao mesmo
tempo em que a infância passava a ser reconhecida como um período diferente da vida adulta,
as bases para o seu desaparecimento teriam sido colocadas. Este período representa a fase de
maior destaque da infância como uma etapa da vida completamente distinta da etapa adulta,
período que segundo o autor dura até o aparecimento da televisão no século XX, quando
ocorre o que o autor chama de “desaparecimento da infância” (POSTMAN, 1999, p. 94).
Entre 1850 e 1950, pondera o autor, “as crianças foram qualificadas como
qualitativamente diferentes dos adultos; [...] foi-lhes atribuído um estatuto preferencial e
oferecida proteção contra os caprichos da vida adulta” (POSTMAN, 1999, p. 81). Heywood
(IDEM, p. 46) acrescenta que a adolescência, compreendida como o estágio da puberdade, e
que faz a transição entre a infância e a vida adulta, começou a ser abordada com destaque,
através do pensamento do psicólogo americano G. Stanley Hall.
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A sociedade passou a discutir a infância e a adolescência de forma mais aberta, em
parte devido ao medo de “degeneração” e “sensualização” da sociedade, em parte devido à
cobertura sensacionalista de crimes cometidos por grupos juvenis, como os hooligans
londrinos ou os apaches parisienses (IDEM, p. 47). Movimentos jovens com caráter
“positivo”, como os escoteiros por exemplo, eclodiram neste contexto (IDEM, p. 48).
Postman, por sua vez, sustenta no mesmo período foram desenvolvidos avanços
tecnológicos que viriam a impactar de forma determinante a separação entre infância e vida
adulta (IDEM, p. 82-86). O primeiro avanço citado por Postman é o telégrafo, que, segundo o
autor, foi a primeira tecnologia capaz de transmitir notícias instantâneas a longa distância e
que, em razão disso,
[...] cri[ou] um mundo de informação anônima, descontextualizada, [...]
afastou a História para o fundo do quadro e ampliou o presente instantâneo e
simultâneo. Mas o mais importante é que o telégrafo iniciou o processo de
tornar a informação incontrolável3. (POSTMAN, 1999, p. 85).

Este processo na visão do autor prossegue através do desenvolvimento da eletrônica e
da gráfica, o que configuraria, assim, um uma contínua substituição da linguagem pelas
imagens. Enquanto a primeira seria uma “abstração da experiência”, as segundas seriam
“representações concretas da experiência”.
Enquanto a linguagem requereria do leitor o desenvolvimento de raciocínio, as
imagens solicitariam somente nossas emoções (POSTMAN, 1999, p. 85). A televisão, para o
autor, parece representar o ápice deste processo. “Ver televisão”, sustenta, “requer
reconhecimento instantâneo de padrões, e não demorada decodificação analítica. Requer
percepção, não concepção” (IDEM, p. 93).
Em um mundo em que o conhecimento era majoritariamente depositado nos livros, os
adultos alfabetizados tinham primazia sobre esse conhecimento. As crianças, por sua vez,
eram direcionadas à escola (IDEM, p. 90). O currículo escolar, definido pelos adultos,
configura um exemplo dessa primazia (IDEM, p. 91). O aparecimento da televisão, contudo,
quebraria, segundo Postman, a barreira que separava infância de vida adulta.
Através do aparelho, crianças de até 3 anos de idade passariam a ter acesso a conteúdo
que antes seria restrito aos adultos, uma vez que, para o autor, programas e comerciais adultos
seriam tão simples de entender quanto os infantis (POSTMAN, 1999, p. 93). A TV seria,
portanto, incapaz de “reter quaisquer segredos” – e, consequentemente, incapaz de manter a
3
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separação entre infância e vida adulta (POSTMAN, 1999, p. 94). É desta forma que, segundo
o autor, acontece o “desaparecimento da infância”.
Ao longo dos dois últimos séculos, desenvolveram-se as principais teorias
sociológicas e psicológicas sobre a infância, algumas das quais abordaremos na seção
subsequente. Heywood assume que o entendimento “de uma descoberta definitiva da natureza
particular da infância é passível de questionamento” (HEYWOOD, 2001, p. 37, tradução
nossa). Ele considera teses exageradas tanto a ideia de descoberta proposta por Ariès quanto a
ideia de desaparecimento proposta por Postman (IDEM, p. 48).
O autor prefere compreender a infância como um constructo social que varia de
acordo com os lugares e períodos em que se aborda a questão, pensando em aumento e
diminuição do interesse nos mais jovens ao longo do tempo e de concepções contrastantes a
respeito da infância em qualquer sociedade (HEYWOOD, 2001, p. 37).
O conceito de Heywood tem a vantagem de ser flexível o suficiente para referendar
diferentes construções teóricas sobre a infância ao longo da História. Ele, tem, contudo, a
desvantagem de não aprofundar no entendimento sobre as dimensões psicológica e social da
infância, o que buscamos fazer na sessão seguinte.
1.3 CONCEITOS E ABORDAGENS CONTEMPORÂNEAS
Ao longo do século XX, autores de diferentes cadeiras da ciência ofereceram visões
distintas para conceituar e descrever a infância. Tantas abordagens produzidas a partir de
perspectivas muitas vezes opostas consolidaram a noção de que os estudos sobre a infância
constituem um campo essencialmente interdisciplinar. Na presente seção, foram organizadas
contribuições de algumas correntes que irão nortear este estudo e delimitar que aspectos da
infância serão aqui abordados.
Ariès, como vimos, traz algumas assertivas sobre o que seria o “moderno sentimento
de infância”. Ele menciona a ideia da infância “engraçadinha”, que é uma versão separada do
homem adulto pelo seu caráter pitoresco e divertido. Ele menciona também a ideia de um
indivíduo que precisa ser guiado para se tornar um adulto responsável, tendo suas inclinações
naturais direcionadas neste sentido, seja na forma de coibição de tendências indesejáveis ou
na forma de proteção a uma inocência e angelitude frente à influência perniciosa da sociedade
dos adultos. Em ambos os casos, a escola foi o espaço escolhido para guiar as crianças na
direção desejada (ARIÈS, 1986).
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Essas concepções situam a infância na dimensão de um espaço temporal a ser
percorrido, ou seja, em um período da vida humana pelo qual os indivíduos passam, mas não
se afirmam ainda. De fato, a infância acaba sendo caracterizada como um espaço do ainda, ou
do devir, um espaço em que os indivíduos não possuem capacidade de se afirmar pois ainda
não cumpriram os requisitos para isso 4 . A pedagoga Kramer descreve assim este tipo de
concepção:
[...] uma infância definida pela falta, por aquilo que não é, que não tem, que
não conhece e, fundamentalmente, uma criança compreendida pela negação
de sua humanidade: filhote do homem, a ela cabia ser moldada ou no
máximo se desenvolver para tornar-se alguém no dia em que, adulta,
deixasse de ser criança. (KRAMER, 1997, p. 16).

A ponderação de Kramer é bem ilustrativa do que significa, em última análise, tal
abordagem sobre a infância: a criança só passa a ser um “alguém” completo no momento em
que se torna adulta; antes disso, ela é apenas um ser em potencial, que precisa ser orientado
para que seu impacto na sociedade (quando finalmente se tornar parte dela) seja positivo e
não negativo. Para a autora, este padrão de criança foi estabelecido pelas classes hegemônicas
reforçando a questão etária, bem como a sua dependência em relação aos adultos (KRAMER,
1997, p. 20).
Corsaro, sob a perspectiva da Sociologia, apresenta assertiva semelhante, pontuando
que, “na vida atual, as necessidades e os desejos das crianças são muitas vezes considerados
como causa de preocupação por adultos, como problemas sociais ameaçadores que precisam
ser resolvidos” (CORSARO, 2011, p. 18).
Na visão do autor, as crianças seriam encaradas, ao mesmo tempo, como potencial
positivo e ameaça à sociedade e, por conta disso, seriam postas à margem da estrutura social,
com direitos reduzidos em relação aos adultos, para que estes possam exercer controle sobre
elas. Os poucos espaços de participação das crianças na tomada de decisões a respeito das
suas realidades são exemplos dessa marginalização.
Na condição de sujeitos em devir, as crianças se tornam apenas uma expectativa do
futuro. Qvortrup (2014, p. 32) assevera que tal perspectiva “salienta a ideia de que [as
crianças] não são contemporâneas autênticas dos adultos”, uma vez que cada indivíduo só
alcança plena visibilidade social quando se torna também um adulto.
Outro autor que caminha nesta direção é Sarmento (2007, p. 26-27), ao alertar para
“uma marginalidade conceptual no que respeita à ideia ou imagem de infância no passado,
4
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que é correlata da marginalidade social em que foi tida”. Vasconcellos aponta a presença de
uma “espécie de invisibilidade, fazendo com que a segmentação da vida em etapas e a própria
idéia de infância sejam admitidas como [...] fatalidade biológica, e não como um artefato
social” (VASCONCELLOS, 2007, p. 9-10).
De fato, não faltam na academia observações acerca da marginalização da infância, da
sua invisibilidade, e do seu afastamento do espaço público. Para além destas ponderações, é
possível verificar estudos que apresentam considerações no sentido de reconhecer também as
potencialidades das crianças. Neste sentido, faremos agora um pequeno retrospecto de
apontamentos realizados pela Psicologia do Desenvolvimento e pela Sociologia da Infância
que nos ajudarão a compreender melhor as reflexões colocadas até aqui.
O pensamento sociológico sobre a infância tem suas raízes nos estudos sobre
socialização, “processo pelo qual as crianças se adaptam e internalizam a sociedade”
(CORSARO, 2011, p. 19). As bases desse pensamento, para Corsaro, provém sobretudo de
dois modelos: o determinista, de origem sociológica, e o construtivista, originário da
Psicologia do Desenvolvimento (IBIDEM).
A visão clássica do modelo determinista, segundo o autor, dedica à criança uma
função essencialmente passiva na sociedade. Para este modelo a criança partiria de um estágio
“não-socializado”, no qual não participaria da sociedade, para um estágio “socializado”, no
qual finalmente se tornaria um membro ativo desta. A socialização assim aconteceria através
de internalização e adaptação do indivíduo à sociedade à medida que deixa de ser criança e se
torna adulto. Esse modelo, para Corsaro, deu origem a duas abordagens distintas: a
“abordagem funcionalista” e a “abordagem reprodutivista” da infância (CORSARO, 2011, p.
20).
A primeira abordagem concentrava-se primordialmente nos aspectos “funcionais” da
relação entre criança e família e entre criança e escola, ou seja, quais conteúdos deveriam ser
internalizados pelas crianças em seu processo de socialização e quais as melhores estratégias
deveriam ser adotadas pelos pais e pela escola para garantir essa internalização. O foco,
pontua Corsaro, estava em pesquisar “o que” deveria ser comunicado, e não em “como” ou
“por quê” (IBIDEM). A segunda abordagem desenvolvia uma visão crítica da primeira,
apontando que o processo de internalização das funções sociais poderia ser visto como uma
forma de controle social que objetivasse a simples manutenção do status quo e das
desigualdades de classe (IDEM, p. 21). Em ambas as abordagens, o modelo determinista falha
sobretudo ao tratar as crianças como figuras totalmente passivas, ignorando sua capacidade de
falar, de criar e de transformar a realidade em seu entorno.
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A Psicologia do Desenvolvimento, a partir dos estudos de Piaget, define um modelo
construtivista de infância. De acordo com esse modelo, a criança participa ativamente da
construção do mundo à sua volta. Ela interpreta, organiza e acrescenta informações ao seu
ambiente. Ela aprimora sua capacidade de interpretação e de interferência ao longo de
estágios do seu desenvolvimento. Trata-se, no entanto, de uma visão de desenvolvimento
linear baseada sobretudo nos aspectos biológicos do indivíduo, que se alteram em função de
sua idade.
Piaget é o responsável pela introdução desta escola da Psicologia. Ele sustentava que a
capacidade cognitiva das crianças é desenvolvida ao longo de estágios qualitativamente
distintos, que todo indivíduo percorreria necessariamente. São quatro os principais estágios de
desenvolvimento cognitivo segundo Piaget: “estágio sensório-motor”; “estágio préoperatório”; “estágio de operações concretas”; e “estágio de operações formais” (ATKINSON
et al, 2002, p. 98).
TABELA 1 – ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DE PIAGET SEGUNDO
ATKINSON ET AL (2002)5
ESTÁGIO
Sensório-motor
(0-2 anos de idade)

CARACTERIZAÇÃO
Diferencia a si mesmo dos objetos;
Reconhece o eu como agente de ação e começa a agir intencionalmente;
por exemplo, puxa um fio para colocar um móbile em movimento ou
balança um chocalho para fazer barulho.

Pré-operatório
(2-7 anos)

Aprende a usar a linguagem e a representar objetos por imagens e
palavras;
Tem dificuldade para assumir o ponto de vista dos outros: o pensamento
ainda é egocêntrico;
Classifica os objetos por uma única característica; por exemplo, agrupa
juntos todos os blocos vermelhos, independentemente da forma, ou todos
os blocos quadrados, independentemente da cor.

Operatório-completo
(7-11 anos)

É capaz de pensar logicamente sobre objetos e eventos;
Compreende a conservação de número, massa e peso;
Classifica os objetos de acordo com diversas características e é capaz de
ordená-los em uma única dimensão, como, por exemplo, tamanho.

Operatório-formal
(11 anos ou mais)

É capaz de pensar logicamente sobre proposições abstratas e testar
hipóteses de forma sistemática;
Desenvolve interesse por problemas hipotéticos, futuros e ideológicos.

Fonte: Atkinson et al (2002, p. 99)

A Tabela 1 apresenta os quatro estágios definidos por Piaget e suas principais
características. Fica claro, através dessa sistematização, de que forma ocorreria a evolução
5

Esta tabela é praticamente a reprodução da tabela presente em Atkinson et al (2002, p. 99). A
respeito das menções às idades de cada estágio, os autores pontuam que as mesmas não possuem valor
absoluto, mas apenas indicativo, e que pesquisas posteriores ao trabalho de Piaget encontraram
contradições com as idades indicadas em seu trabalho.

24

cognitiva humana de acordo com os estudos de Piaget. Cada um dos quatro estágios possui
um conjunto de temas desenvolvidos ao longo daquele estágio, a partir do qual se passa para o
estágio seguinte. Ao atingir o estágio operatório-formal, a criança passaria a dominar todas as
suas capacidades cognitivas e se tornaria capaz de “pensar como adulto”.
A teoria dos estágios de Piaget, considerada precursora dos estudos sobre a psicologia
infantil, sofreu diversas críticas e questionamentos pelos seus sucessores na Psicologia do
Desenvolvimento. Entre essas críticas e questionamentos, pode-se destacar: a sustentação de
que Piaget subestimou capacidades infantis; a ideia de que o raciocínio operatório-concreto
pode ter outra origem que não um estágio universal de desenvolvimento; a defesa de que o
desenvolvimento cognitivo se dá em um processo de crescimento contínuo em vez de
estágios; a noção de que a principal diferença cognitiva entre adultos e crianças é a sua base
de conhecimentos. Essas críticas, contudo, tampouco obtêm consenso no meio acadêmico
(ATKINSON et al, 2002, p. 103-104).
Vygotsky é outro psicólogo do desenvolvimento, cujas ideias por vezes contrapõem às
de Piaget em pontos relevantes. Uma delas é a primazia que o contexto sociocultural imediato
da criança tem na determinação do seu desenvolvimento cognitivo, aspecto que não foi tão
valorizado por Piaget (CORSARO, 2011, p. 23).
O pensamento de Vygotsky possui outros pontos de atrito importantes com a teoria de
Piaget. Entre esses pontos, consideramos relevante destacar a ideia de que o desenvolvimento
da criança: a) é um processo essencialmente coletivo, uma vez que acontece através de
interações e atividades práticas com outras pessoas; b) ocorre por meio da aquisição e
utilização da linguagem, processo considerado imprescindível para o desenvolvimento
cognitivo – as crianças se integram a uma cultura que é anterior a elas mesmas; c) contempla
a ideia de internalização como um processo em que cada função desenvolvida pela criança
aparece primeiro em um nível social (interpsicológico) e só depois em um nível interno
(intrapsicológico); d) contempla o conceito de “zona de desenvolvimento proximal”, que
explica como as crianças ficam sempre um passo à frente do seu estágio atual de
desenvolvimento quando próximas a outros indivíduos mais capazes – adultos, crianças mais
velhas, entre outros; e) engloba também o conceito de “fala privada” como parte do
desenvolvimento cognitivo, através do qual as crianças falam consigo mesmas para se
orientarem (ATKINSON et al, 2002, p. 105-106; CORSARO, 2011, p. 25-28).
Vygotsky, dessa forma, diferencia-se de Piaget por desenvolver uma abordagem mais
abrangente da dimensão sociocultural do desenvolvimento infantil. Dessa forma, ele parece
conferir maior destaque às interações com os pais, outros adultos e com outras crianças no
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processo de aprendizado. É o que ocorre, por exemplo, quando ele destaca o processo de
aquisição da linguagem, que se dá através de interações sociais; e também quando ele se
refere à zona de desenvolvimento proximal, que poderia ser ilustrada pelos ganhos obtidos
pela criança quando ela faz o dever de casa com o apoio dos pais ao seu lado.
Outro ponto importante abordado pela Psicologia do Desenvolvimento é a questão dos
períodos sensíveis de desenvolvimento psicológico. Tratam-se de “períodos que são ideais
para um tipo particular de desenvolvimento. Se um certo comportamento não se firmar
durante este período sensível é possível que ele não se desenvolva plenamente” no indivíduo
(ATKINSON et al, 2002, p. 94). Da mesma forma, as experiências de uma criança durante um
período sensível seriam extremamente relevantes para a definição de traços da sua
personalidade no futuro (IBIDEM). A observação deste ponto é relevante para o que
estudaremos nos capítulos seguintes: a relação entre o marketing e a infância.
A Psicologia do Desenvolvimento trouxe uma grande contribuição para a
compreensão do desenvolvimento cognitivo infantil, que será de fundamental importância no
decorrer desta dissertação. Contudo, por concentrar sua pesquisa no âmbito do indivíduo, ela
acaba por não se aprofundar no que tange à relação entre criança, infância e sociedade. É
nesse momento que é importante recorrer à Sociologia da Infância.
A Sociologia da Infância contemporânea consolidou um entendimento no sentido de
tratar a infância como uma forma estrutural da sociedade, da mesma forma que as classes
sociais e os gêneros também o são (QVORTRUP, 2014; CORSARO, 2011). Isto significa
dizer que a infância é uma categoria social que se relaciona com outras enquanto tal. É uma
categoria composta por indivíduos de uma determinada faixa etária, as crianças, que se
destacam das demais categorias em razão de seu estatuto político e social.
[...] a ‘infância’ é definida em termos sociológicos como uma categoria
permanente, isto é, como um segmento estrutural, que é o resultado da ação
recíproca entre parâmetros sociais – econômicos, políticos, sociais,
tecnológicos, culturais, etc. Ao contrário da infância individual, a infância
sociológica é muito mais suscetível a mudanças históricas, enquanto a
dinâmica da infância individual pode ser encontrada no desenvolvimento da
personalidade. (QVORTRUP, 2014, p. 25).
[...] a infância – esse período socialmente construído em que as crianças
vivem suas vidas – é uma forma estrutural. Quando nos referimos à infância
como uma forma estrutural queremos dizer que é uma categoria ou uma
parte da sociedade, como classes sociais e grupos de idade. (CORSARO,
2011, p. 15).
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As crianças, por sua vez, são vistas como os operadores da infância, ou seja, tratam-se
de “agentes sociais, ativos e criativos, que produzem suas próprias e exclusivas culturas
infantis, enquanto, simultaneamente, contribuem para a produção das sociedades adultas”
(CORSARO, 2011, p. 15).
Esta visão, que incorpora preceitos construtivistas de participação da criança na
elaboração do ambiente em seu entorno, inclui também a ideia de que as crianças criam
formas próprias de participação cultural e interferem, ao mesmo tempo, nas dinâmicas da vida
adulta. Parece tratar-se de uma concepção bem avançada, que busca abranger o impacto da
infância na sociedade como um todo.
Corsaro ilustra esse pensamento com as “culturas de pares”, que correspondem ao
processo pelo qual as crianças desenvolvem, por si mesmas, suas rotinas, valores e
preocupações comuns através da interação cotidiana com outras crianças (CORSARO, 2011,
p. 127-128; 151). Essas interações são definidas pelas próprias crianças e constituídas/
vivenciadas no dia a dia com seus pares.
Como produtos dessas interações, pode-se citar a criação de regras de convivência,
jogos, textos (verbais e não verbais), relações de poder, entre outras possibilidades. Estas
interações podem ser percebidas em contextos diversificados, que podem ser presenciais,
como durante o recreio na escola, ou então mediados por estruturas digitais de comunicação,
como acontece nas plataformas online de redes sociais (CORSARO, 2011; SARMENTO,
2003; SOUZA, 2013; ITO, 2006).
Corsaro apresenta ainda o conceito de “reprodução interpretativa” para descrever a
forma através da qual as crianças interagem coletivamente com a sociedade. O termo, para o
autor, procura ir além da ideia de socialização, no sentido de realçar “aspectos inovadores e
criativos da participação infantil na sociedade”, bem como a ideia de que “as crianças não se
limitam a internalizar a sociedade e a cultura, mas contribuem ativamente para a produção e
mudança culturais”6 (CORSARO, 2011, p. 31-32).
Essas ideias caminham justamente na direção de afirmar a capacidade das crianças em
interferir na cultura e na sociedade. A principal diferença deste conceito para o
desenvolvimento linear proposto pela Psicologia do Desenvolvimento está no fato de que,
neste caso, a criança não busca internalizar o mundo externo, mas, sim, interpretá-lo através
da sua própria cultura, e devolver sua interpretação para esse mundo externo, através da sua

6

Grifos do autor.
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prática cotidiana (CORSARO, 2011, p. 36). Vasconcellos segue na mesma linha ao pontuar
que
As crianças contemporâneas estão em contato – de forma direta ou não –
com várias realidades e delas apreendem valores e estratégias de
compreensão de mundo e de formação de suas próprias identidades pessoal e
social. (VASCONCELLOS, 2007, p. 8).

Trata-se de um reconhecimento da capacidade criativa e interpretativa das crianças.
Tal reconhecimento nos parece ser uma obrigação, na medida em que nos dispomos, neste
trabalho, a pesquisar o discurso veiculado em canais de vídeos produzidos por crianças e
direcionados a crianças. Como afirma Vasconcellos (2007, p. 10), “as crianças são, sim,
sujeitos plenos de direito e informantes competentes de suas histórias singulares”. A própria
eclosão dos youtubers mirins como um fenômeno social e midiático já configura um exemplo
dessa capacidade infantil. No entanto, como será visto mais adiante, isso não significa que as
mídias e o consumo não influenciem em suas subjetividades.
Diante do que foi aqui colocado, a infância será entendida neste trabalho como uma
categoria estrutural da sociedade, que interfere e sofre interferências de outras categorias
estruturais, tais como classe social, gênero e etnia. As crianças serão vistas como os agentes
da infância e, tal como observado através dos autores discutidos ao longo deste capítulo, são
seres capazes de compreender o cotidiano à sua maneira e de interferir neste cotidiano
produzindo impactos diversos.
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2 CONSUMO, FELICIDADE E INFÂNCIA: ASPECTOS SOCIOCULTURAIS
2.1 SOCIEDADE, CULTURA E CONSUMO: CONCEITOS E VISÃO GERAL DO
CONSUMO NA CONTEMPORANEIDADE
Brewer e Trentman (apud BAUMAN, 2008, p. 33) apontam a grande dificuldade que
incide na tentativa de acomodar a variedade do consumo moderno “num único arcabouço
interpretativo”, ponderando que “nenhuma narrativa singular do consumo, nenhuma tipologia
singular do consumidor e nenhuma versão monolítica da cultura de consumo será suficiente”.
Ao debruçarmo-nos sobre o tema, encontramos também muitos caminhos possíveis, nenhum
dos quais demonstra esgotar o assunto em si. Fazemos, a despeito disso, uma breve
sistematização do debate a respeito do consumo na contemporaneidade.
O termo sociedade de consumo vem há muito sendo utilizado por teóricos sociais para
descrever a sociedade contemporânea, geralmente compreendida como uma sociedade na qual
o consumo adquire uma função preponderante, capaz de determinar diversos fatores no
âmbito da mesma. Entre características apontadas pelas diferentes vertentes teóricas, é
possível citar
[...] consumo de signo [...] consumo de massas e para as massas, alta taxa de
consumo e de descarte de mercadorias per capita, presença da moda,
sociedade de mercado, sentimento permanente de insaciabilidade e o
consumidor como um de seus principais personagens sociais. (BARBOSA,
2004, p. 8).

Barbosa (2004) é quem nos ajudará a introduzir a discussão sobre o significado de
sociedade de consumo e cultura de consumo. A autora pondera que “todas as sociedades
humanas consomem para se reproduzir física e socialmente”, bem como “manipulam artefatos
e objetos da cultura material para fins simbólicos de diferenciação, atribuição de status,
pertencimento e gratificação individual” (BARBOSA, 2004, p. 7-8).
A esse respeito, Barbosa (2004, p. 13-14) destaca duas pressuposições teóricas
amplamente reconhecidas no âmbito das Ciências Sociais: a ideia de que o “consumo é
central no processo de reprodução social de qualquer sociedade” e de que a sociedade
moderna contemporânea pode ser caracterizada como uma sociedade de consumo. Mas o que
diferencia uma sociedade de consumo das outras sociedades, uma vez que todas possuem no
consumo um de seus aspectos centrais?
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O que qualifica a sociedade moderna contemporânea como uma sociedade de
consumo, segundo Barbosa (2004, p. 14), é que o consumo assumiu nela uma dimensão
tamanha que torna possível utilizá-lo como referência para a discussão de questões que
alcançam inclusive a “natureza da realidade”. Em outras palavras o consumo pode ser usado
para definir coisas como o comportamento humano, as relações sociais e a própria visão que o
indivíduo tem de si mesmo e do mundo à sua volta.
Bauman também sinaliza essa centralidade do consumo na sociedade contemporânea,
embora sob uma perspectiva diferente da de Barbosa. Para ele, a sociedade de consumo
“reforça a escolha de um estilo de vida e uma estratégia existencial consumistas, e rejeita
todas as opções culturais alternativas” (BAUMAN, 2008, p. 71). Nela, o consumo não é
apenas um direito, mas também “um dever humano universal que não conhece exceção”.
(BAUMAN, 2008, p. 73). Aqueles que não se adaptam a essa regra são condenados e
excluídos (IDEM, p. 85).
O polonês pondera que os discursos em torno da sociedade de consumo costumam
estabelecer uma relação sujeito-objeto, na qual o sujeito é o indivíduo-consumidor e o objeto
é a mercadoria a ser consumida; e que nesta relação é o sujeito quem escolhe o objeto (IDEM,
p. 19). No entanto, o diferencial da sociedade de consumo “é exatamente o embaçamento e,
em última instância, a eliminação”7 dessa divisão entre sujeito e objeto (IDEM, p. 20).
Para Bauman, a sociedade de consumo exige de seus membros que sejam capazes de
cruzar a linha entre sujeito e objeto. De outra forma, pondera o autor, “os membros da
sociedade de consumidores são eles próprios mercadorias de consumo8 e é a qualidade de ser
mercadoria de consumo que os torna membros autênticos dessa sociedade” (BAUMAN,
2008, p. 76).
Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro
se tornar mercadoria, e ninguém pode manter segura sua subjetividade sem
reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as capacidades
esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável. A “subjetividade” do
“sujeito”, e a maior parte daquilo que essa subjetividade possibilita ao
sujeito atingir, encontra-se num esforço sem fim para ela própria se tornar, e
permanecer, uma mercadoria vendável. A característica mais proeminente da
sociedade de consumidores – ainda que cuidadosamente disfarçada e
encoberta – é a transformação dos consumidores em mercadoria 9
(BAUMAN, 2008, p. 20).

7

Grifos do autor.
Grifo do autor.
9
Grifo do autor.
8
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Barbosa (2004, p. 12) afirma ainda que “consumir e utilizar elementos da cultura
material como elemento de construção e afirmação de identidades, diferenciação e exclusão
social são universais”, embora não se possa dizer, acrescenta-se aqui, que a totalidade de uma
sociedade siga essa lógica de significação. O apego a bens materiais em si, segundo a autora,
é uma questão que remete a sociedades anteriores à nossa, ou seja, não se trata de uma
condição específica da sociedade contemporânea, a sociedade de consumo. O diferencial
desta última acontece na intensidade deste apego e na influência que este apego tem nas mais
diversas esferas da sociedade.
A esse respeito, Barbosa nos ajuda a separar os conceitos sociedade de consumo e
cultura de consumo, que possuem características distintas. Para a autora, “cultura” e
“sociedade” representam “esferas da vida social e arranjos institucionais que não se
encontram, na prática, uniformemente combinados entre si, podendo ser encontrados
desvinculados uns dos outros” (BARBOSA, 2004, p. 9). Isso significa que não é porque uma
determinada sociedade possa ser caracterizada como sociedade de consumo que ela
necessariamente será permeada por uma cultura de consumo.
A cultura de consumo pode ser identificada a partir das matrizes e práticas culturais da
população em questão, quando o consumo “é utilizado como a principal forma de reprodução
[e] de diferenciação social”. Nesta diferenciação, “a escolha da identidade e do estilo de vida”
deixa de ser um ato determinado por “variáveis como sexo, idade, grupo étnico e status”
propriamente ditos. Tais variáveis perdem peso ou tornam-se intrinsecamente ligadas a outras
relacionadas a práticas de consumo (BARBOSA, 2004, p. 9).
Barbosa cita a sociedade indiana como um exemplo de separação entre sociedade de
consumo e cultura de consumo. Em sua visão, a Índia pode ser entendida como uma
sociedade de consumo na medida em que se organiza economicamente em torno do mercado
e do consumo, com uma forte infraestrutura de comércio, por exemplo. Entretanto, a cultura
hegemônica na Índia não pode ser compreendida como cultura de consumo, uma vez que é
muito fortemente influenciada pela religião, a ponto interferir no direito de escolha individual
em uma ampla gama de situações, que vão do tipo de produto que pode ser consumido por
cada um até mesmo a situações como o casamento (IDEM, p. 9-10).
Bauman, por sua vez, sustenta que em uma cultura de consumo, ou “cultura
consumista”, as pessoas “pensam de forma irrefletida”, ou seja, deixam o racionalismo de
lado em prol de um comportamento impulsivo direcionado ao consumo. Assim, a economia
consumista é baseada no excesso e no desperdício (BAUMAN, 2008, p. 53).
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[...] cultura consumista é o modo peculiar pelo qual os membros de uma
sociedade de consumidores pensam em seus comportamentos ou pelo qual se
comportam “de forma irrefletida” – ou, em outras palavras, sem pensar no
que consideram ser seu objetivo de vida e o que acreditam ser os meios
corretos de alcançá-lo, sobre como separam as coisas e os atos relevantes
para esse fim das coisas e atos que descartam como irrelevantes, acerca de o
que os excita e o que os deixa sem entusiasmo ou indiferentes, o que os atrai
e o que os repele, o que os estimula a agir e o que os incita a fugir, o que
desejam, o que temem e em que ponto temores e desejos se equilibram
mutuamente. (BAUMAN, 2008, p. 70).

Bauman também difere sociedade de consumo de cultura de consumo, apontando a
segunda como a cultura hegemônica ou predominante na primeira, mas sem excluir a
presença de outras culturas. Dessa forma, este comportamento irrefletido de consumo é
considerado por Bauman como prática comum, porém não única, de um conjunto específico
da sociedade, ainda que se trate do conjunto majoritário. Este raciocínio não nos parece
inadequado, em virtude das inúmeras evidências que apontamos ao longo deste trabalho a
respeito do funcionamento da sociedade e consumo.
O autor chama consumismo de “um tipo de arranjo social resultante da reciclagem de
vontades, desejos e anseios humanos” de/por mercadorias, que, segundo o autor, tornam-se “a
principal força propulsora e operativa da sociedade”, uma força capaz de determinar a forma
com que a sociedade se organiza e também com que os indivíduos enxergam a si mesmos e o
mundo (BAUMAN, 2008, p. 41).
O autor diferencia consumo de consumismo tratando o primeiro como um atributo,
uma ocupação comum/básica dos indivíduos, e o segundo, como um atributo da sociedade –
de uma configuração social, portanto –, caracterizado por uma realidade em que a
“capacidade profundamente individual de querer, desejar e almejar” é alienada dos indivíduos
no sentido de ser incorporada/capturada por uma “força externa” que passa a determinar
inclusive a maneira com que os indivíduos definem sua conduta e escolhas de vida
(BAUMAN, 2008, p. 41).
Para Campbell, o consumismo moderno possui dois aspectos que o distinguem dos
modos mais antigos e tradicionais de consumo. O primeiro deles é “o lugar central ocupado
pela emoção e pelo desejo, juntamente com um certo grau de imaginação”, e o segundo é o
seu “desenfreado e irrestrito individualismo” (CAMPBELL, 2006, p. 48).
O primeiro diz respeito ao modo como o consumidor desenvolve e exercita suas
“habilidades” como tal, o que ocorre através de desejos e anseios – estas emoções tornam-se
um epicentro da economia das sociedades modernas mais desenvolvidas. Dessa forma, para
Campbell, o consumismo é determinado sobretudo pelo “desejar” e pelo “querer”, muito mais
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que pelo “precisar”. A prevalência do desejo sobre a necessidade não significa que as pessoas
deixem de consumir por necessidade ou ainda que aspectos racionais estejam ausentes do
processo de consumo, mas que os aspectos emocionais relacionados a este processo são de
fato os preponderantes em algum ponto da decisão de compra.
Exemplos dessa prevalência podem ser verificados em situações cotidianas, como
quando um consumidor precisa de uma nova televisão, pois a antiga deixou de funcionar, mas
em vez de comprar uma que atenda as necessidades mais imediatas, opta por comprar aquela
que foi anunciada pelo comentarista esportivo como a melhor TV para assistir futebol. Ou,
ainda, quando precisa de um carro novo, e em vez de comprar um carro que caiba em seu
orçamento sem maiores sofrimentos, opta por adquirir aquele carro do ano com o qual o filho
se identificou no comercial da televisão.
O segundo aspecto diz respeito, por um lado, ao imenso destaque que o consumo
individual possui na sociedade de consumo. Ainda que existam diversas formas
contemporâneas de consumo coletivo – como as compras governamentais, por exemplo –, o
motor da economia, para Campbell (2006, p. 49), está no consumo individual. Por outro lado,
o autor afirma que o consumo moderno é caracterizado sobretudo por uma “ideologia
associada ao individualismo” (IDEM, p. 49). Tratam-se de valores que caminham junto ao
consumismo moderno, enfatizando-se os direitos individuais, especialmente “o direito dos
indivíduos de decidirem, por si mesmos, que produtos e serviços consumir” (IBIDEM).
Bauman afirma que a sociedade moderna, “de produtores”, investia sobretudo “na
prudência e na circunspecção a longo prazo, na durabilidade e na segurança” (BAUMAN,
2008, p. 44). Nada disso, contudo, se adequa às necessidades da sociedade pós-moderna de
consumo. A pós-modernidade, pondera Bragaglia a partir de Giddens, Bauman e
Featherstone, significa uma postura do indivíduo de não apenas se sentir livre para constituir
sua própria identidade, mas de
sentir essa liberdade ao extremo, já que, diferentemente da modernidade, se
depara com inúmeras opções de escolha que rapidamente expiram e são por
outras substituídas, e ainda, de se permitir experimentar sem culpa também o
seu lado irracional/emocional (BRAGAGLIA, 2009, p. 25).

Campbell, em sua leitura da pós-modernidade, afirma que o consumo é a principal
forma utilizada pelos indivíduos para lidar com essas opções de escolha e através dele os
indivíduos manifestam seu senso de identidade (CAMPBELL, 2006, p. 50-51).
O autor britânico sugere que os indivíduos contemporâneos tendem a ver seus gostos e
desejos como aquilo que melhor os define. Campbell coloca que sexo, raça, nacionalidade,
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etnia e religião continuam a ser importantes para a identidade dos indivíduos, mas afirma que
são hoje mais uma “moldura” do que definição propriamente dita. As pessoas consideram-se
mais individualizadas ao se descreverem através de sua “mescla ou combinação especial de
gostos” (CAMPBELL, 2006, p. 52).
É neste sentido que as escolhas de consumo feitas por cada um se tornam atualmente
muito utilizadas para a definição de sua identidade. Para Campbell, o consumo é uma forma
de o indivíduo se testar, e, assim, descobrir seus gostos e inclinações, ou, no limite, quem
seria de verdade. Essa é, para Campbell, a maneira de conceber a identidade individual que
surge com a sociedade de consumo (CAMPBELL, 2006, p. 52-53).
Campbell propõe ainda a ideia de que a sociedade de consumo promove uma
epistemologia individualista segundo a qual “o self se torna a única autoridade quando se trata
da verdade” 10 (CAMPBELL, 2006, p. 54). Trata-se de “uma tendência cada vez maior a
rejeitar tanto a autoridade da tradição quanto a dos especialistas em favor da autoridade dos
indivíduos para fazer valer seus desejos, vontades e preferências” (IDEM, p. 54-55).
Em outras palavras, Campbell está dizendo que a sociedade de consumo promove um
tipo de individualismo no qual cada ser humano se considera soberano para afirmar suas
convicções (suas próprias verdades), independentemente do que falam a tradição ou
especialistas. Este raciocínio é consonante com o que prega o campo teórico da pósmodernidade, como podemos observar ao longo deste trabalho.
Neste processo, o indivíduo se torna a maior autoridade para definir o que é correto ou
verdadeiro para si e, consequentemente, ninguém é legitimado para corrigir ou modificar uma
verdade individual. Se há discordância, há, consequentemente, uma “relativização
generalizada de todas as verdades” (IDEM, p. 55), uma vez que cada indivíduo possui a sua,
estabelecida “mediante o escrutínio do estado emocional interno da pessoa” (IBIDEM).
Campbell enxerga no consumismo uma ontologia específica. Ele pondera que o
indivíduo consumidor, que encontra sua identidade através de seus gostos e desejos, pode, por
diversos motivos, modificar estes gostos ou desejos ao longo de sua vida (CAMPBELL,
2006, p. 56). Essas modificações geram mudanças na forma com a qual percebe e apresenta
sua identidade. Campbell sustenta, contudo, que tais mudanças são apenas de conteúdo, ou
seja, “isso não representa uma mudança na maneira11 pela qual a identidade é reconhecida ou
concebida” – o autor entende que “a mutabilidade do conteúdo” é menos significativa que “a
continuidade manifestada no processo”, uma vez que a forma particular de cada indivíduo
10
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definir 12 sua identidade permanece a mesma, apesar das eventuais modificações nas
definições em si (IBIDEM).
Campbell acredita que o consumo pode ser de fato usado da mesma forma que outras
experiências que produzem reações emocionais intensas. E, como em todas essas
experiências, as reações decorrentes de uma prática constante vão se tornando cada vez menos
intensas. A forma que o indivíduo encontra de reviver as primeiras reações, mais intensas, é
buscando novas formas de viver essas experiências. Com o consumo, segundo Campbell, o
caminho é o mesmo. Dessa forma, o indivíduo, para experimentar emoções intensas através
do consumo, busca novas formas de consumir. Esta busca do novo, para Campbell, seria um
processo criativo. Neste sentido, sugere, os consumidores criariam, através de suas
experiências de consumo, seu próprio universo particular.
Campbell (2004) afirma observar na contemporaneidade uma forma de consumo mais
criativa, empoderada e individualizada, identificada por ele como “consumo artesanal”. Tratase de uma forma de expressão da individualidade através de uma forma mais elaborada de
consumo, dotada de uma dose elevada de interferências do consumidor no produto
consumido. O exemplo clássico do consumidor artesão é aquele que adquire uma peça de
roupa apenas para transformá-la depois, com seus próprios meios, em um produto diferente e
único.
O autor apresenta, de forma bem simplificada, três imagens que observa na literatura
acadêmica quando se trata do consumidor. A primeira diz respeito a um sujeito ativo, que
busca otimizar recursos no processo de aquisição de bens e serviços; a segunda é a de um
sujeito “passivo, manipulado e explorado”; a terceira é a de um sujeito nem racional nem
indefeso, mas sim um “manipulador dos significados simbólicos vinculados aos produtos,
dotado de autoconsciência” (CAMPBELL, 2004, p. 46).
Campbell propõe, neste contexto, a abordagem de uma quarta imagem distinta. Tratase de um tipo específico de consumidor que ele encontra na sociedade contemporânea: um
sujeito que se apropria dos bens de consumo de forma criativa, inovadora e individualmente
significativa. Segundo o autor, “a hipótese aqui é a de que indivíduos consomem
principalmente por um desejo de tomar parte em atos criativos de expressão de sua
individualidade” (CAMPBELL, 2004, p. 46).
Lipovetsky pontua que elementos como cinema, música, moda, luxo e turismo estão
no centro da economia contemporânea, revelando assim uma “estética do consumo”
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relacionada às atividades no momento de ócio. E essa experiência estética, vivenciada através
destes elementos e levada agora a patamares outrora inéditos, é um ingrediente da felicidade
na sociedade de consumo (LIPOVETSKY, 2007, p. 341-342).
Entre os elementos acima pontuados nominalmente por Lipovetsky poderia ser
enquadrado também o YouTube, precisamente porque essa ferramenta digital, assim como o
streaming online13 como um todo, assumem hoje uma participação significativa no mercado
midiático, como veremos mais detalhadamente no capítulo 3 desta dissertação.
A visão de Campbell a respeito do consumo como algo majoritariamente criativo nos
parece decerto um tanto quanto otimista, ou, ainda, idealizada. Apesar desse entendimento,
devemos admitir que se trata de um conceito interessante na medida em que nos permite
trazer à discussão um outro aspecto do consumo: a forma com que o consumidor se apropria
do bem adquirido, muitas vezes reinventando, em algum nível, o seu significado.
O conceito parece ser particularmente relevante quando lidamos com crianças e sua
capacidade de promover essa reinvenção, conferindo aos objetos outras formas de uso dos
mesmos. Contudo, é preciso reconhecer que esse potencial nem sempre consegue fluir
livremente diante do poder do mercado e das mídias de produzir, sugerir e disseminar signos e
significados na contemporaneidade.
2.2 FELICIDADE VIA CONSUMO: IMPERATIVA, INSTANTÂNEA E DESCARTÁVEL
Freire Filho (2010, p. 2) pontua que a felicidade é vista “como uma condição
relativamente duradoura e profunda de equilíbrio, contentamento e autorrealização”. A ideia
de uma vida feliz é característica também da sociedade de consumo, segundo Bauman. Esta
sociedade, contudo, continua o sociólogo, se destaca das outras sociedades na história humana
ao prometer a felicidade na vida terrena, hoje, ao alcance de cada indivíduo que se esforce
para tal. Esta felicidade-consumo configura uma mudança radical em relação à felicidade
eclesial, anterior à sociedade de consumo, que se manifestava em tempos distintos do
presente, “de ontem ou de amanhã, com nostalgia ou com esperança, mas nunca de hoje”
(BRUCKNER, 2002, p. 8). A sociedade de consumo, por sua vez, promete “felicidade na vida
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O conjunto dos serviços de streaming online contempla hoje uma ampla gama de portais que
hospedam conteúdo audiovisual oferecido também sob diversos tipos de licenciamento. Trataremos
mais amplamente destas plataformas no Capítulo 3.
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terrena, aqui e agora e a cada “agora” sucessivo. Em suma, uma felicidade instantânea e
perpétua14” (BAUMAN, 2008, p. 60).
Em contrapartida, afirma Bauman, a infelicidade é deslegitimada e intolerada, exceto
quando se trata de pessoas criminosas: na sociedade de consumo, ser infeliz é ser abominado
(IBIDEM). Como afirma Bruckner (2002, p. 8), “A infelicidade não é só a infelicidade: é,
ainda pior, o fracasso da felicidade”.
Freire Filho (2010, p. 2) afirma que, no âmbito da contemporaneidade, a felicidade
vem sendo tratada como uma “meta alcançável individualmente e conquista desfrutável
intimamente”. Para o autor, a felicidade é tratada como uma marca que precisa ser promovida
nas diversas esferas sociais. Este discurso é promovido como uma contribuição positiva para a
sociedade, por meio de instituições tão distintas quanto a academia, o mercado e o poder
público.
Os ícones, slogans e mantras da felicidade concentrada na interioridade
individual se espraiam por cada recanto do mundo on-line e off-line,
ratificando a importância de sentir-se bem consigo mesmo, de confiar na
própria capacidade e de cultivar um otimismo incondicional. (FREIRE
FILHO, 2010, p. 4).

A felicidade se torna, assim, uma meta estabelecida socialmente para ser alcançada
individualmente. Neste processo, a exploração do interior15 de cada indivíduo torna-se mais
relevante que a exploração da realidade político-econômica nacional, por exemplo (FREIRE
FILHO, 2010, p. 9).
O indivíduo contemporâneo, aponta Freire Filho, é orientado a buscar uma
sintonização com o “verdadeiro eu”, que o autor descreve como um “núcleo íntimo composto
por aptidões, necessidades, sentimentos e habilidades criativas que supostamente nos fazem
únicos e valiosos” (FREIRE FILHO, 2010, p. 2). Trata-se, em outras palavras, de busca em
torno de uma autenticidade que possa ser descoberta no interior de cada indivíduo. Tal
sintonização se torna “justificativa autossuficiente para a escolha de estilos de vida e
trajetórias profissionais” (IDEM, p. 3).
Freire Filho acredita que o individualismo expressivo 16 , como ele denomina a
expressão dessa autenticidade, algumas décadas atrás poderia ser resumido às “elites
intelectuais e artísticas à procura de maneiras genuínas de vida e comunicação”, mas que se
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tornou, com o desenvolvimento técnico-midiático contemporâneo, um fenômeno de massa
(IBIDEM).
No mundo contemporâneo, afirma Freire Filho, pesquisas científicas são usadas
frequentemente pela mídia para reforçar as “crenças, as atitudes e os traços de personalidade
prototípicos das pessoas manifestadamente felizes” (FREIRE FILHO, 2010, p. 9), definindo
assim categorias de subjetividade nas quais o indivíduo deve se apoiar em sua luta para atingir
a meta-felicidade. Além de definir o ponto de chegada, a mídia também apresenta o caminho
a ser percorrido:
Todos esses admiráveis componentes do capital humano podem ser
desenvolvidos, com treinamento. O esforço – asseguram os especialistas
recrutados por Veja – é bem recompensado: ao contrário do que apregoa o
senso comum, é mais fácil aprimorar os traços de personalidade do que obter
vantagens comparativas em outros domínios. (FREIRE FILHO, 2010, p. 11).

Para incentivar os indivíduos a percorrer esse caminho, a torcida é composta não
apenas pelos especialistas recrutados para falar tecnicamente sobre o assunto. A mídia se
recobre de testemunhos produzidos por “famosos e anônimos que superaram infortúnios ou
que deram uma guinada na vida” que “ratificam a felicidade como um intento
pragmaticamente factível, eticamente legítimo e socialmente relevante” (FREIRE FILHO,
2010, p. 10).
Lipovetsky já havia apresentado reflexão neste sentido ao pontuar que “a felicidade é
o valor fundamental, o grande ideal que a civilização consumista celebra sem descanso”17
(LIPOVESTKY, 2007, p. 332, tradução nossa). Freire Filho complementa essa assertiva com
um agravamento sobre o caráter prescritivo da felicidade sobre a qual disserta:
a felicidade deve ser vista, em sua concepção preponderante, como um
importante programa de subjetivação, cujas práticas de autoformação
pressupõem [...] adaptação unilateral às exigências múltiplas e cambiantes
do universo social. (FREIRE FILHO, 2010, p. 13).

Lipovetsky acredita que a obsessão atual pela felicidade é uma decorrência natural da
promoção da “plenitude subjetiva” na hipermodernidade. Segundo ele, “quanto mais
mercado, mais incitações a viver melhor; quanto mais indivíduo, mais exigência de felicidade:

17

No original: “La felicidad es el valor fundamental, el gran ideal que la civilización consumista
celebra sin descanso.”
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estes fenômenos são interdependentes” 18 (LIPOVESTKY, 2007, p. 323, tradução nossa).
Neste contexto, Lipovetsky arremata: “dispomos de uma quantidade crescente de objetos e
distrações: nem por isso vemos que a sociedade está mais radiante. [...] a boa vida não pode
ser confundida com a corrida desenfreada do consumismo”19 (LIPOVESTKY, 2007, p. 331,
tradução nossa).
Essa ponderação de Lipovetsky encontra eco em estudos de Layard a respeito da
relação entre felicidade e nível de renda. Os estudos concluem que só há variação na
felicidade em decorrência de razões financeiras até um patamar mínimo no qual são atendidas
as necessidades de subsistência de cada indivíduo. A partir deste patamar, a correlação deixa
de existir, ou seja, a riqueza ou capacidade de consumo pode se elevar indefinidamente sem
que isso gere maior felicidade (BAUMAN, 2008, p. 61).
Os resultados apontados pelo estudo estão na direção oposta da ideia de felicidade
atrelada ao consumo promovida na sociedade contemporânea. Bauman pondera que a
sociedade de consumo oferece uma promessa de satisfação dos desejos humanos “em um grau
que nenhuma sociedade do passado pôde alcançar, ou mesmo sonhar”, e que essa promessa,
permanente, é o que continua engajando indivíduos no consumo de produtos (BAUMAN,
2008, p. 63). É uma argumentação na mesma linha das desenvolvidas por Lipovetsky e Freire
Filho. Em verdade, para Bauman,
A sociedade de consumo prospera enquanto consegue tornar perpétua a nãosatisfação 20 de seus membros (e assim, em seus próprios termos, a
infelicidade deles) [...] satisfazendo cada necessidade/desejo/vontade de tal
maneira que eles só podem dar origem a necessidades/desejos/vontades
ainda mais novos. (BAUMAN, 2008, p. 64).

A perpetuação dessa promessa acontece à medida que novos produtos são lançados
constantemente, oferecendo novos caminhos para a satisfação, enquanto os produtos velhos
são depreciados e desvalorizados logo após serem consumidos. A frustração decorrente da
não obtenção de uma satisfação plena não chega a interromper a confiança no processo de
busca da felicidade via consumo, uma vez que há um grande excedente de promessas
incorporadas em novos produtos, neutralizando qualquer pensamento negativo. Comprando
um produto diferente, é possível continuar a busca pela satisfação almejada. Este projeto de
18

No original: “Cuanto más mercado, más incitaciones a vivir mejor; cuanto más individuo, más
exigencia de felicidad: estos fenómenos son interdependientes.”
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No original: “Disponemos de una cantidad creciente de objetos y distracciones: no por eso vemos
que la sociedad esté más radiante. [...] la buena vida no se puede confundir con la huida hacia delante
del consumismo.”
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felicidade foi a forma encontrada pela mídia e pelas empresas para promover o consumismo
tão necessário para o enriquecimento das elites capitalistas (BAUMAN, 2008, p. 64-65).
Campbell (2006, p. 49), como vimos na seção anterior, coloca que “o consumismo
moderno está, por sua própria natureza, mais preocupado em saciar vontades do que em
satisfazer necessidades”. Neste contexto, como afirma Bauman, o consumismo
associa a felicidade não tanto à satisfação de necessidades [...], mas a um
volume e uma intensidade de desejos sempre crescentes21, o que por sua vez
implica o uso imediato e a rápida substituição dos objetos destinados a
satisfazê-la. (BAUMAN, 2008, p. 44).

Saciar vontades ou satisfazer desejos, no caso, são duas coisas essencialmente
parecidas, ainda que utilizem palavras diferentes. Em ambas as abordagens, as necessidades
(aquilo que é “determinante” para a sobrevivência do indivíduo ou, pelo menos, para um
mínimo de bem-estar em seu dia-a-dia conforme os parâmetros da cultura em que se insere)
são relevadas em razão de vontades ou desejos (aquilo que pode ser “importante” para o
indivíduo independente do que ele “precisa”). Estabelecer limites precisos entre
“necessidades” e “vontades” é uma tarefa bastante espinhosa. O que Campbell e Bauman
estão afirmando é que, no âmbito do consumismo, aspectos “supérfluos” ganham importância
sobre aspectos da subsistência.
Lipovetsky (2007, p. 336) sustenta que o ideal contemporâneo de felicidade possui
uma relação direta com o consumismo, ao qual ele se refere como hiperconsumo. Ele
descreve o indivíduo hiperconsumidor como alguém que busca a felicidade unindo duas
frentes: por um lado, a harmonia interior; por outro, as vantagens oferecidas pelo mundo
moderno. Segundo o autor, o objetivo é que “a existência materialista seja mais qualitativa e
equilibrada” (IBIDEM, tradução nossa), ou seja, há uma prevalência do consumo na
sociedade, mas há um apaziguamento moral desta prevalência que se concretiza na busca por
mais espiritualidade e “qualidade de vida”. Tal é o ideal de felicidade promovido pela
sociedade de consumo.
Essa afirmação pode ser verificada, por exemplo, em discursos veiculados nos
produtos midiáticos dos grandes veículos privados do Brasil, bem como nos discursos
publicitários. E essa proposta de felicidade é amplamente presente em ambos os casos. Freire
Filho (2010) apresenta um estudo com essas constatações. O comunicólogo sustenta que essa
proposta é embalada em discursos que oscilam “entre a ternura altiva e a contundência
21
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altruísta”22 (FREIRE FILHO, 2010, p. 8), ou seja, através de uma retórica que apresenta a
mídia como uma entidade sensível e preocupada com o bem-estar do consumidor e que, desta
forma, busca sensibilizá-lo.
Lipovetsky (2007, p. 332-334) desenvolve uma breve história da felicidade na segunda
metade do século XX. Segundo o autor, nos anos 50 se percebe um modelo de auto realização
em torno de uma dicotomia vida material/vida afetiva, que busca a felicidade na conquista de
realizações nestas frentes, e que o autor chama de um “utopismo da vida privada”. Nos anos
das grandes mobilizações juvenis, surge um novo modelo, baseado na libertação do indivíduo
frente às normas de consumo e à moral tradicional. Este movimento, que encarnava uma
moral transgressora, trouxe para o centro das preocupações a questão da autenticidade do
indivíduo. A fase seguinte, para Lipovetsky, apresenta uma nova dicotomia que se expressa
em diferentes formas: felicidade consumista versus felicidade amorosa; felicidade materialista
versus felicidade espiritual; felicidade-movimento versus felicidade-equilíbrio. Neste
contexto, o ideal de sabedoria surge como mediador dessas dicotomias e como guia para o
autoconhecimento e crescimento espiritual. Nasce, desta forma, uma “microutopia
psicoespiritual” que coloca a felicidade individualista no centro da sociedade de consumo.
A sabedoria a que Lipovetsky se refere é uma sabedoria funcional, que possui uma
utilidade bem específica: alcançar a felicidade, uma felicidade conquistada sem muito esforço
de erudição ou espiritualização. É uma sabedoria de consumo, é uma sabedoria aprendida em
livros de autoajuda e textos de veículos midiáticos, que prepara o indivíduo para sua vida de
consumo (LIPOVETSKY, 2007, p. 335).
Uma das questões aprendidas nesta sabedoria é desapego ao que é velho. Como afirma
Bauman,
Entre as maneiras com que o consumidor enfrenta a insatisfação, a principal
é descartar os objetos que a causam. A sociedade de consumidores
desvaloriza a durabilidade, igualando “velho” a “defasado”, impróprio para
continuar sendo utilizado e destinado à lata de lixo. (BAUMAN, 2008, p.
31).

A ideia de excesso e desperdício é facilmente comprovada ao verificarmos a situação
de alguns problemas crônicos da nossa sociedade, como é o caso do lixo. Para Bauman, este
aspecto do descarte, contudo, também se manifesta além da relação indivíduo-matéria. Tudo o
que envolve a vida do indivíduo pode ser descartado quando atinge um ponto em que não
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mais atende às expectativas. Trata-se de um contraste significativo com o que Bauman
compreende ter sido a lógica da “sociedade de produtores”, na qual
[...] a advertência que provavelmente mais se ouvia depois de um falso
começo ou uma tentativa fracassada era “tente outra vez, mas agora de modo
mais árduo, com mais destreza e dedicação” – mas não na sociedade de
consumidores. Aqui, as ferramentas que falharam devem ser abandonadas, e
não afiadas para serem utilizadas de novo, agora com mais habilidade,
dedicação e, portanto, com melhor efeito. (BAUMAN, 2008, p. 51).

Segundo Campbell (2001, p. 9), a busca pela felicidade se encontra amparada na
própria ética do consumo. Ela é reforçada pela publicidade, com o seu discurso permeado por
cenas “‘distantes da experiência diária’, ‘imaginosas’ ou capazes de inspirar ‘grandeza’ ou
‘paixão’” (IDEM, p. 9-10). O autor considera que o discurso publicitário é um discurso
“idealizado”, sempre com o intuito de induzir ao consumo (IDEM, p. 10).
Campbell (2006, p. 60) afirma ainda que a crença no poder da força mental ou
emocional para transformar o mundo é convencionalmente tratada como “mágica”. Essa ideia
se destaca nos movimentos responsáveis pela retórica da autoajuda – a mesma retórica
discutida por Freire Filho. É através dessa retórica que se apresenta o “caminho para a
felicidade” na sociedade de consumo.
Lipovetsky (2007, p. 332, tradução nossa) lembra que, como, em partes, já destacado,
“não consumimos apenas para satisfazer as necessidades ‘primárias’, mas também para
sonhar, distrair, fingir, descobrir novos horizontes, bem como ‘clarear’ a existência
cotidiana” 23 . Nossos modos de consumo, pondera o autor, funcionam como um “recreio
psicológico” (IBIDEM).
A promoção da busca por felicidade através do consumo talvez tenha sido a
responsável pela criação da expressão “terapia de varejo”. Essa expressão, que é comum na
língua inglesa (retail therapy), se refere à “atividade de comprar, entendida como uma forma
de autoindulgência, que tem o efeito de fazer com que nos sintamos melhor” (CAMPBELL,
2006, p. 62). Campbell acredita que essa expressão pode ser encarada com seriedade e
comparada com uma terapia de fato, ou melhor, com a participação em um grupo de ajuda
mútua.
Como observamos acima, a ideia de consumir para se satisfazer é intensamente
promovida pelas empresas e pela mídia através da sociedade de consumo. Campbell afirma
23
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que o consumo é aceito pelo indivíduo como uma forma de se fazer bem. Nas palavras do
autor, “a terapia é, na verdade, um meio importante de superar inibições ou ‘bloqueios
psíquicos’ e de expressar claramente sentimentos mais intensos” (CAMPBELL, 2006, p. 62).
O consumo é apropriado pelo indivíduo como um caminho para o seu bem-estar, ou
ainda, no limite, para a felicidade. Dessa forma, pondera Campbell, fazer compras seria um
ato muito semelhante à terapia, na medida em que permitiria que se alcance uma “cura” –
através da sensação de satisfação – e a “auto-transformação”, ao mesmo tempo em que pode
ser visto “como um meio de ‘liberar’ o ‘eu verdadeiro’” – através da relação entre consumo e
identidade (CAMPBELL, 2006, p. 63).
Para o autor,
[...] ao escolhermos e comprarmos os produtos que desejamos [...] estamos
expondo diretamente nossos sentimentos [...] da mesma maneira básica que
fazemos nos contextos terapêuticos elaborados de modo autoconsciente.
(CAMPBELL, 2006, p. 62-63).

É importante reconhecer que os efeitos dessa absorção não são necessariamente
positivos. Em verdade, muitas vezes os efeitos podem ser perniciosos, ocasionando inclusive
no desenvolvimento de padrões de dependência. Bauman apresenta alerta neste sentido:
O que começa como um esforço para satisfazer uma necessidade deve se
transformar em compulsão ou vício. E assim ocorre, desde que o impulso
para buscar soluções de problemas e alívio para dores e ansiedades nas lojas,
e apenas nelas, continue sendo um aspecto do comportamento não apenas
destinado, mas encorajado com avidez, a se condensar num hábito ou
estratégia sem alternativa aparente. (BAUMAN, 2008, p. 64).

Bauman afirma que a satisfação muitas vezes está mais presente no processo de
consumo do que na obtenção do produto em si. Isso acontece inclusive porque as experiências
de consumo são desenhadas por especialistas com esse objetivo. Nas palavras de Bauman,
[...] num mundo de incessantes novos começos, viajar esperançoso parece
mais seguro e muito mais encantador do que a perspectiva da chegada: a
alegria está toda nas compras, enquanto a aquisição em si [...] apresenta uma
alta probabilidade de frustração, dor e remorso. [...] Uma escapada para fazer
compras não precisa ser uma excursão muito planejada – pode ser
fragmentada numa série de agradáveis momentos de excitação,
profusamente borrifados sobre todas as outras atividades existenciais,
acrescentando cores brilhantes aos recantos mais sombrios ou monótonos.
(BAUMAN, 2008, p. 28).
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De fato, é isso o que o mercado busca. Profissionais de marketing como Lindstrom
compreendem este tipo de dinâmica e frequentemente usam-na a favor das empresas para as
quais trabalham. Lindstrom, que é um profissional e pesquisador de neuromarketing, nos
ajuda a compreender algumas das táticas usadas pelas empresas neste processo. Uma das
técnicas mais inovadoras atualmente neste campo é o neuromarketing, que é, para Lindstrom,
[...] a chave para abrir o que chamo de nossa ‘lógica de consumo’ – os
pensamentos, sentimentos e desejos subconscientes que impulsionam as
decisões de compra que tomamos em todos os dias de nossas vidas.
(LINDSTROM, 2009, p. 13).

Ou seja, o neuromarketing é uma técnica para analisar o que desejamos
inconscientemente e utilizar isso para melhor orientar as ações das empresas. As principais
ferramentas utilizadas pelos profissionais de neuromarketing são estudos de comportamento
do consumidor e estudos de imagem por ressonância magnética funcional.
As técnicas de neuromarketing buscam, por exemplo, ajudar os varejistas a fazer com
que a “terapia de varejo” seja bastante recompensadora para a psique dos consumidores e para
o caixa das empresas. A diferença, neste caso, é que a recompensa sentida pelos varejistas é
sempre estável e positiva; já a recompensa sentida pelo consumidor pode ser apenas
momentânea e se transformar em uma dor de cabeça posterior quando ocorre algum
arrependimento.
Os dilemas éticos do neuromarketing vão além. Um ponto crucial diz respeito à
regulamentação. O caráter mascarado, ou mesmo subliminar, do neuromarketing permite ao
mesmo “driblar” as diversas restrições legais e regulamentações que atingem a publicidade
tradicional e, com isso, fazer a mensagem publicitária presente em espaços onde não poderia
estar. De resto, ainda não temos nenhuma notícia de varejistas que hajam se empenhado na
direção de prevenir o consumo compulsivo. Em verdade, aponta Lindstrom (2011), muitas
empresas preferem mesmo é explorar e potencializar a compulsividade dos consumidores.
2.3 A INFÂNCIA NA SOCIEDADE DE CONSUMO
No primeiro capítulo desta dissertação, discutiu-se o desenvolvimento infantil, a
capacidade criativa e argumentativa das crianças, sua relação com a sociedade e com a cultura
na qual se insere, bem como suas potencialidades e desafios. Nesta seção, discutiremos
especificamente a relação entre esses temas, a mídia e o consumo.
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Mesmo considerando que a noção de desenvolvimento cognitivo linear, como vimos
no capítulo anterior, é considerada ultrapassada por diversos pesquisadores, é possível
reconhecer que bebês, crianças pequenas, crianças grandes e pré-adolescentes possuem níveis
diferenciados de relacionamento com o mundo externo, especialmente no que tange à
publicidade e às ações de marketing.
Bauman (2008, p. 73) afirma que os indivíduos são inseridos na sociedade de consumo
ainda na primeira fase de suas vidas. “Tão logo aprendam a ler, ou talvez bem antes, a
‘dependência das compras’ se estabelece nas crianças”. A iniciação precoce (embora, para a
sociedade de consumo, essa precocidade não exista) nada mais é do que a confirmação do
caráter vocacional da adesão à sociedade de consumo. Nas palavras de Bauman, “Numa
sociedade de consumidores, todo mundo precisa ser, deve ser e tem que ser um consumidor
por vocação (ou seja, ver e tratar o consumo como vocação)” (BAUMAN, 2008, p. 73). Cook,
referenciado por Bauman, acrescenta:
As batalhas travadas sobre e em torno da cultura de consumo infantil não são
menos do que batalhas sobre a natureza da pessoa e o escopo da
individualidade no contexto do alcance sempre crescente do comércio. O
envolvimento das crianças com as coisas materiais, a mídia, as imagens e os
significados que surgem se referem e se emaranham com o mundo do
comércio, são aspectos centrais na construção de pessoas e de posições
morais na vida contemporânea. (COOK apud BAUMAN, 2008, p. 73).

O que Cook está dizendo é que o nível de envolvimento da criança com a cultura de
consumo pode afetar significativamente o seu desenvolvimento. Em uma perspectiva mais
ampla, a presença ostensiva da cultura de consumo na infância como um todo pode afetar o
desenvolvimento de uma coletividade. A esse respeito, Buckingham (2012, p. 49) observa a
presença de uma polarização entre duas formas de pensamento no debate sobre infância e
cultura do consumo. De um lado, a criança é vista como “vítima inocente” que precisa ser
protegida; de outro, como um ator social com autonomia e poder de autodeterminação.
Entre um e outro extremo, é preciso compreender que são diversas as infâncias que
convivem no espaço social. Como já observamos no capítulo anterior, fatores como o nível
socioeconômico da família24 e a faixa etária da criança25 podem interferir em sua capacidade
de cognição em diferentes medidas.

24

Sbicigo et al (2013) fazem um apanhado de 19 artigos científicos sobre o tema publicados entre
2000 e 2011, dentre os quais 17 apontaram a influência do nível socioeconômico no desempenho em
tarefas de funções executivas, em magnitudes consideradas de moderada a fraca.
25
Momberger (2002) e Corsaro (2011) apresentam exemplos neste sentido.
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Buckingham (2012, p. 59), por sua vez, acredita que há “pouca razão para se pensar
que as crianças sejam menos versadas nessas práticas [comerciais], ou de fato mais
vulneráveis a embuste do que os adultos”. Ainda assim, o autor pondera que “crianças (ou até
mesmo adultos) podem ser mais ou menos versadas em tais técnicas, mas esse conhecimento
em si não concede o poder de resistir a elas” (BUCKINGHAM, 2012, p. 60), até porque
“muitas das novas técnicas de marketing embaçam os limites entre mensagens promocionais e
outros conteúdos, tornando possível embutir propaganda em contextos onde é menos provável
que ela seja reconhecida como tal” (IDEM, p. 59) – e é exatamente essa a prática do mercado.
Klein, que desenvolveu um trabalho sobre a presença constante das marcas no
cotidiano, dedica um capítulo de seu livro à presença das marcas dentro da escola. Entre os
exemplos apresentados pela jornalista, podemos citar as empresas que decidiram patrocinar
escolas, oferecendo equipamentos em troca de espaço promocional (KLEIN, 2004, p. 112).
De fato, há profissionais no mercado especializados em aproximar as marcas das
crianças no espaço escolar. Montigneaux, um desses profissionais, defende que o marketing
nas escolas não seja realizado através de publicidade ostensiva, mas sim de formatos como
“ações pedagógicas” – que incluiria palestras e distribuição de materiais escolares – e “ações
comerciais” – nas quais há distribuição de amostras ou brindes (KARAGEORGIADIS;
TOLEDO, 2015, p. 76).
Os estabelecimentos escolares são o lugar ideal para as operações de
comunicação dirigidas para os jovens consumidores. A atenção das crianças
é sustentada e o ambiente permite fazer passar um discurso sobre qualidade.
Por razões éticas ou legais, as marcas devem interditar a prática de
publicidade no sentido clássico do termo, e devem fazer suas investidas com
um verdadeiro conteúdo pedagógico. (MONTIGNEAUX apud
KARAGEORGIADIS; TOLEDO, 2015, p. 76).

O marketing de guerrilha engloba uma linha da publicidade especializada em ações
que preferem permanecer fora do radar, ou seja, sem serem reconhecidas como ações
publicitárias. A Colgate, por exemplo, lançou em novembro de 2009 uma campanha através
de palitos de picolé. Funcionava assim: a empresa distribuía gratuitamente picolés e pirulitos
para crianças. À medida que iam consumindo o produto, as crianças começavam a descobrir
que o palito segurando o picolé ou pirulito tinha o formato de uma escova de dentes e a frase
escrita neles: “don’t forget”26 seguida pela marca Colgate. A empresa afirma que a intenção
era lembrar as crianças da importância de escovar os dentes. A linguagem utilizada e seu

26

“não esqueça” (tradução nossa).
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contexto, no entanto, dão a entender que o objetivo era não esquecer da marca Colgate
(MACLEOD, 2009).
Schor pondera que o núcleo da pré-adolescência é o público preferencial dos
profissionais de marketing: “em contraste com as crianças mais novas, elas tendem a se
envolver significativamente com a cultura do consumo e desenvolvem uma independência em
termos de gostos e escolhas de consumo” (SCHOR, 2009, p. 155). Ainda assim, com todas
essas ponderações, não conseguimos deixar de nos espantar ao constatar que para boa parte
das empresas em busca de lucro não há uma faixa etária mínima que não possa ser
considerada público-alvo em potencial.
Lindstrom (2011) apresenta algumas evidências dessa constatação ao abordar
diferentes estratégias usadas pelas empresas para fidelizar crianças a marcas antes mesmo de
elas terem condições de consumir os produtos propriamente ditos. Na prática, o que acontece
é que elas podem se tornar (fiéis) consumidoras das marcas antes de começarem a consumir
os produtos. Algumas estratégias são implementadas nos primeiros meses de vida de um
bebê. Outras, durante a gravidez da mãe. O autor afirma que crianças de até 3 anos
representavam, em 2011, um mercado de aproximadamente US$ 20 bilhões nos EUA.
Lindstrom (2011) pondera ainda que essas mesmas crianças assistem em torno de 40.000
comerciais na TV durante um ano e chegam a conhecer mais nomes de personagens de
marcas do que de animais verdadeiros.
A presença das empresas na vida das crianças, contudo, não se restringe à publicidade
televisiva. Tampouco se restringe à relação anunciante-consumidor. Para Schor (2009, p. 7),
as empresas desenvolvem iniciativas no sentido de engajar as crianças “para divulgarem
produtos umas para as outras na escola, em bate-papos, playgrounds e mesmo dentro de suas
casas”, ou seja, desenvolvem estratégias para que as crianças se tornem propagadores de seus
produtos. E com as crianças ocupando cada vez mais espaço no âmbito das mídias digitais, é
natural concluirmos que esse comportamento pode ser transposto para plataformas digitais
como o YouTube.
Segundo Buckingham, o mercado “oferece às crianças definições poderosas de seus
próprios desejos e necessidades, fazendo-as ao mesmo tempo supor que vai satisfazê-los”
(BUCKINGHAM, 2012, p. 61). Tal afirmação é consonante com a literatura que debatemos
na seção anterior. Não obstante, pondera Buckingham, também as crianças “definem suas
próprias necessidades e identidades, inclusive pela maneira como elas se apropriam e se
servem dos bens de consumo” (IBIDEM).
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Outro ponto de interesse aqui é a mudança do papel dos pais, e as
expectativas sociais em torno disso. Gary Cross (2004) identificou a tensão
simbólica entre o desejo dos pais de proteger a criança, de usar a infância
como uma época para educação pedagógica, e o desejo de permitir que as
crianças tenham um espaço para se expressarem, para aproveitarem a
liberdade que eles próprios (os pais) perderam. Como os pais passam cada
vez menos tempo com seus filhos, eles tendem a compensar isso oferecendo
bens de consumo. (BUCKINGHAM, 2012, p. 66-67).

Schor (2009) desenvolveu uma pesquisa entre 2001 e 2003 com a intenção de melhor
compreender como a relação entre infância, mídia e consumo afeta o bem-estar das crianças e
sua relação familiar. A iniciativa se deu em duas escolas de Boston, nos Estados Unidos, e
arredores. Foram entrevistadas trezentas crianças com entre 10 e 13 anos de idade, incluindo
indivíduos de diferentes etnias e estratos socioeconômicos.
Os impactos psicológicos que foram medidos e acompanhados na pesquisa foram
depressão, ansiedade, autoestima e sintomas psicossomáticos. Ressaltamos que “uso de
mídia” e “envolvimento com a cultura de consumo” são, para Schor, duas categorias de
pesquisa distintas. A primeira envolve o nível de exposição da criança a ferramentas
midiáticas como a televisão e o videogame. A segunda diz respeito aos valores de consumo e
à intensidade com que as crianças se relacionam com objetos de consumo.
Inicialmente, a autora afirma que “a maior parte das crianças reporta que são felizes e
bem ajustadas, e a intensidade desse bem-estar está situada nos padrões normais
comparativamente à literatura” (SCHOR, 2009, p. 171). Mais adiante, em contraste, ela
pondera que “as crianças mais envolvidas na cultura do consumo eram também mais
deprimidas, mais ansiosas, tinham menor autoestima e apresentavam mais queixas
psicossomáticas” (SCHOR, 2009, p. 176).
O estudo conclui que o consumismo pode estar relacionado em algum nível com
características psicológicas das crianças, particularmente as quatro problemáticas apontadas
acima.

Isto

significa

que

crianças

integralmente

saudáveis

podem,

ao

menos

momentaneamente, deixar de sê-lo ao se envolverem demasiado na cultura de consumo e que
crianças com problemas emocionais podem alcançar maior bem-estar psicológico caso sejam
menos envolvidas com esse cenário (IDEM, p. 178). Interessante também observar que, de
acordo com os resultados obtidos por Schor, a recíproca não é verdadeira, ou seja, mal-estar
psicológico não tenderia a propiciar um maior envolvimento das crianças com o consumo
(IBIDEM).
Schor afirma ainda que não encontrou evidências de que haja uma relação direta entre
uso de mídia e mal ou bem-estar psicológico. Tampouco foi evidenciada qualquer relação
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entre mídia e atitudes das crianças em relação aos pais. Ou seja, a presença de problemas
psicológicos, bem como o distanciamento familiar entre a criança e seus pais, não “empurra”
necessariamente a criança para a TV, computador ou videogame (SCHOR, 2009, p. 179). A
autora pondera, contudo, que o uso intensivo da mídia gera uma maior propensão ao
consumismo, na medida em que “induz a um descontentamento com aquilo que temos, cria
uma orientação para atitudes de ‘posse’ e para o dinheiro, bem como leva a criança a se
preocupar com as marcas, produtos e valores associados ao consumo” (IDEM, p. 178-179).
As causas desse entendimento são complexas, podendo ser, por exemplo, o fato de a
mídia trabalhar exaustivamente com a ideia da falta, ou seja, com “ideais” e de expô-los
intensamente ao sujeito, associados a diversas necessidades psicológicas nele preexistentes
(MARTINS, 2002).
De acordo com os resultados de Schor, a relação entre infelicidade e cultura de
consumo advém, por exemplo, da insatisfação com a ausência ou impossibilidade de adquirir
bens. Schor conclui, com isso, que “Desejar menos, em vez de ganhar mais, parece ser a
chave do contentamento e do bem-estar” (SCHOR, 2009, p. 182).
Como afirma Buckingham,
O mercado obviamente tem um considerável poder de determinar os
significados e prazeres disponíveis; mas as próprias crianças exercem um
papel fundamental na criação desses significados e prazeres, e elas podem
defini-los e se apropriar deles de diferentes maneiras. (BUCKINGHAM,
2012, p. 68).

Isso não significa, contudo, que o desejo de consumo não se instaure na criança em
alguma fase desse processo potencial de ressignificação e reapropriação. O mesmo pode
acontecer com alguma sensação mal-estar decorrente de não poder saciar este desejo. Até
porque, para que ocorra tal mal-estar, não é necessário não desejar muito, mas simplesmente
não ter a única coisa que se deseja.
Como ainda não tivemos a oportunidade de ver o mercado afirmar que esgotaram suas
possibilidades de lançar ou reinventar produtos a cada mudança de estação, não temos
também motivos para acreditar que esse momento chegará. Não instigar o desejo de consumo,
portanto, pode ser uma boa forma de se trabalhar pela felicidade das crianças.
A pesquisa de Schor, anteriormente mencionada, foi conduzida em um período
anterior ao da popularização das redes sociais e do lançamento do YouTube, fatos que
contribuíram para a adesão de grandes contingentes de usuários à Internet, entre os quais as
próprias crianças. Não se pode afirmar, portanto, que os dados se apliquem da mesma forma
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aos usos que se fazem das redes e da internet em geral. Essa relação entre infância e mídias
digitais é o que será estudado mais adiante, no Capítulo 3 desta dissertação.
Sampaio (2009) apresenta outro estudo que nos fornece instrumentos para discutir a
relação entre felicidade e consumo na infância. A autora cita pesquisa que conduziu em 1996
na qual analisou 250 comerciais de TV e constatou
[...] a tendência hegemônica da publicidade de valorizar imagens de uma
infância feliz, na qual as crianças vivem cercadas de carinho, atenção e
cuidados. Também identificamos a exclusão, em tais comunicações, de
imagens que pudessem pôr em risco os “elementos de harmonia e
felicidade” característicos do gênero. Mais de dez anos depois, não
identificamos mudanças substanciais dos padrões referidos. (SAMPAIO,
2009, p. 16).

Entre as imagens valorizadas pela propaganda, segundo Sampaio, destacam-se “belas
imagens infantis de criancinhas brancas sorridentes [que] conquistam facilmente a empatia de
milhões”. Entre as imagens excluídas, a autora cita outros tipos de beleza infantil como “as
crianças negras e mestiças, gordinhas, pobres, com algum tipo de deficiência, etc.” e que
constituem a maior parte da população infantil brasileira (SAMPAIO, 2009, p. 16-17).
Pais que precisam lidar cotidianamente com os constantes pedidos de seus filhos por
novos produtos sabem o quanto é difícil lidar com este problema. Linn (2006) discute alguns
estudos realizados a respeito da influência do chamado “Fator Amolação” nas decisões de
compras dos pais norteamericanos. O estudo constatou que o “impacto da amolação das
crianças é estimado como responsável por 46% das vendas em negócios-chave direcionados
às crianças” (LINN, 2006, p. 58). Não obstante, a amolação
[...] parece aumentar à medida que [as crianças] crescem. [...] Entre os
adolescentes de 12 e 13 anos pesquisados, 11% disseram amolar seus pais
mais de 50 vezes algum produto específico – e todos eles foram produtos
anunciados. (LINN, 2006, p. 59)

Linn cita também o trabalho de Neville, uma consultora do mercado que questiona a
sustentabilidade do “Fator Amolação” no longo prazo e que apresenta sugestões às marcas
para continuar obtendo bons resultados de venda enquanto se garante um relacionamento
duradouro com o cliente – no caso, as crianças. Segundo esta consultora, há casos em que “ter
um produto a que os pais se opõem é [...] um fator positivo – aumenta o seu apelo para as
crianças” (LINN, 2006, p. 62).
Na opinião da autora, diante da quantidade de apelos do mercado direcionados às
crianças, exigir que os pais sejam sempre capazes de dizer “não” para seus filhos é uma
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atitude “tão simplista [...] quanto dizer a um viciado para ‘simplesmente dizer não’ às drogas”
(LINN, 2006, p. 56). Essa ponderação faz sentido especialmente quando verificamos que o
estudo do “Fator Amolação” tratou inclusive de categorizar os diferentes tipos de pais e de
descrever as formas mais eficazes de atingir cada tipo (IDEM, p. 59). Para Linn, “enquanto os
pais estão tentando estabelecer limites, os executivos de marketing trabalham dia e noite para
minar sua autoridade” (IDEM, p. 63).
Não é à toa que, segundo estudo realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 64,4% das mães brasileiras afirmam “não
resist[ir] aos apelos infantis quando eles pedem brinquedos, roupas e doces” (ALMEIDA,
2015). 48,5% dessas mães concordam “que os filhos são persistentes e não desistem do
pedido até conseguir o presente”; 29,7% delas “dizem que, mesmo comprando a maioria dos
produtos que os filhos pedem, as crianças não ficam satisfeitas” (IBIDEM).
Estes dados sugerem que o mesmo padrão de comportamento mencionado por Linn
nos estudos que verificou podem ser aplicados à realidade brasileira. A mesma pesquisa
observou que 36,7% das mães já se endividaram por causa de compras feitas para os filhos e
9,9% deixaram de adquirir coisas importantes para casa ou pagar alguma conta em razão de
pedidos dos filhos (IBIDEM).
Em outra direção, uma pesquisa do Center for a New American Dream apresentada
por Schor (2009, p. 17), chega a revelar uma visão crítica do consumismo pelo público
pesquisado, composto por crianças e adolescentes com entre 8 e 14 anos. Segundo o estudo,
74% dos pesquisados consideram ruim precisar adquirir coisas para serem “legais” e 81%
acreditam que a maioria das crianças dá importância exagerada à compra de coisas.
Com base em informações como estas, é possível inferir que os jovens que
participaram do estudo reconhecem que o consumo é utilizado para obter ganhos sociais e,
por consequência, para trazer maior satisfação ou realização para a vida dos mesmos, ainda
que eles apresentem uma visão crítica sobre a questão. O fato de “ser ruim” não impede que
interiorizem que, para serem “legais”, seja preciso adquirir coisas. Ou seja, o consumo parece
continuar sendo visto como parte necessária para este processo. O mesmo estudo dá a
entender também que os jovens percebem outras formas de felicidade, como uma boa
convivência familiar independente de consumo. No entanto, o fato de crianças notarem a
relação que existe entre consumo e felicidade já se configura como um dado significativo para
este trabalho.
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3 INFÂNCIA E TECNOLOGIA NA SOCIEDADE DE CONSUMO
3.1 O CONSUMO CONECTADO À INTERNET
Nesta parte do trabalho, discutiremos um pouco sobre as novas tecnologias de
informação e comunicação e seu impacto na sociedade de consumo. No conjunto destas
tecnologias, a Internet em particular nos parece ser aquela sobre a qual devemos desenvolver
maior aprofundamento.
Desde sua concepção, a rede mundial de computadores já era proposta como uma rede
descentralizada. Segundo Briggs e Burke (2006), a rede foi desenvolvida a partir dos Estados
Unidos, nos setores militar e acadêmico. Os autores apontam como cada um desses setores via
a eclosão da Internet:
[...] um elemento essencial de sua razão de ser era que a rede pudesse
sobreviver à retirada ou destruição de qualquer computador ligado a ela, e,
na realidade, até à destruição nuclear de toda a “infra-estrutura” de
comunicações [...]. Essa era a visão do Pentágono. A visão das universidades
era que a Net oferecia “acesso livre” aos usuários professores e
pesquisadores, e que eram eles comunicadores. (BRIGGS; BURKE, 2006, p.
301).

O caráter aberto e descentralizado da rede foi evidenciado, como se vê, desde o seu
princípio. A proteção da Internet de interesses empresariais também era uma preocupação
entre os pesquisadores que estiveram à frente do seu desenvolvimento. Tim Berners-Lee,
considerado criador do protocolo que possibilitou a World Wide Web (WWW), teria
desenhado o protocolo com este objetivo, como nos relata Briggs e Burke (2006, p. 302).
Os primeiros teóricos a se aprofundarem sobre a conceituação e a caracterização da
rede eram participantes ou herdeiros da geração que concebeu a Internet e, como tal, eram
entusiastas dos potenciais positivos oferecidos por ela. Levy (2011) e Negroponte (1995)
estão entre os autores deste grupo. Os textos elaborados por este grupo frequentemente
tratavam a rede como um espaço de grande abertura social, política e econômica, capaz, por si
só, de promover mudanças sociais significativas e duradouras.
Pesquisas desenvolvidas posteriormente, no entanto, evidenciaram mudanças não tão
positivas que teriam acontecido com o advento da Internet. Morozov (2011) apresenta
estratégias empreendidas por governos totalitários através da Internet para garantir maior
controle social e também mecanismos usados por terroristas, traficantes e outros criminosos
para driblar as autoridades e se organizarem através da rede. Bauman e Lyon (2013)
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aprofundam a discussão sobre a questão da vigilância e do monitoramento da atividade online
dos indivíduos por governos e empresas.
A esse respeito, nos parece adequado o raciocínio de Hine (2000, p. 4) no sentido de
que a tecnologia por si só não é um agente transformador – são os usos e entendimentos da
rede que tornam possível usá-la como ferramenta de transformação. Acrescentaria aqui a
noção de que a Internet, como ferramenta, pode não apenas deixar de ser usada para
transformação, mas pode ser fartamente usada para a reprodução ou até mesmo para o
aprofundamento da ordem social estabelecida, como vimos no parágrafo anterior.
De resto, antes de nos aprofundarmos, parece pertinente tentar quebrar a ideia da
existência de um dualismo online/offline, na medida em que a assimilação das novas
tecnologias de informação e comunicação na vida cotidiana se tornou um fato virtualmente
tão presente quanto o telefone ou a televisão – e não mais um domínio separado (MILLER,
2013, p. 10).
Nesta seção, discutiremos alguns aspectos da Internet mais diretamente pertinentes a
esta dissertação. O primeiro deles é a socialização em rede. A Internet não teria sido a causa,
mas sim propulsora de uma importante mudança social, na visão de Castells: a ideia
anteriormente predominante de comunidade como algo definido territorialmente passou a dar
mais espaço a diferentes concepções de comunidade. Uma dessas concepções é a defendida
pelo próprio autor: a de que aquelas comunidades foram substituídas por redes baseadas em
afinidades como a forma dominante de sociabilidade (CASTELLS, 2003, p. 107).
Esta substituição teria ensejado o desenvolvimento de “comunidades personalizadas”
(WELLMAN apud CASTELLS, 2003, p. 108), ou seja, cada indivíduo se inseriria e
participaria em uma comunidade de sua escolha, em detrimento do modelo de uma
comunidade determinada pela localização geográfica. Trata-se, para Castells, de um modelo
de socialização bastante individualizado, na medida em que são as preferências de cada
indivíduo que determinam sua forma de socialização. O sociólogo espanhol utiliza o conceito
de “individualismo em rede” para descrever o que ele acredita ser “o novo padrão de
sociabilidade” (CASTELLS, 2003, p. 108).
O autor afirma, assim, que os indivíduos cada vez mais se organizariam através de
redes de sociabilidade – ou redes sociais – e, especificamente, através de redes sociais
mediadas pelas novas tecnologias de comunicação. É dessa forma que funcionaria a propulsão
fornecida pela Internet para a mudança no padrão hegemônico de sociabilidade (CASTELLS,
2003, p. 109).
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Castells visualiza essa socialização em rede começando com laços fortes estabelecidos
no núcleo familiar doméstico e se expandindo através de laços fracos estabelecidos por cada
membro da família de acordo com suas afinidades. Estes laços fracos seriam responsáveis por
trabalho, lazer, envolvimento cívico e por uma grande diversidade de relações sociais. Estes
laços não dependeriam, segundo Castells, da proximidade espacial, mas dependeriam, em
contrapartida, da mediação por algum meio de comunicação (CASTELLS, 2003, p. 107).
Uma rede qualquer, descrita da forma mais elementar, é composta por nós e por
ligações (BARABÁSI, 2003). Em uma rede social, os nós são os “atores” – que podem ser
pessoas, grupos ou instituições –, e as ligações são os “laços sociais” – relacionamentos entre
as pessoas/grupos/instituições (RECUERO, 2010, p. 24).
Recuero (2010, p. 38) considera que os laços sociais são “a efetiva conexão entre os
atores que estão envolvidos nas interações. Ele é resultado, deste modo, da sedimentação das
relações estabelecidas entre agentes”. A autora considera, por fim, que os laços sociais são um
tipo específico de conexão, que é construído ao longo do tempo e se torna, assim, mais
solidificado que as interações, que podem ser qualquer tipo de conexão estabelecida de forma
momentânea (IBIDEM). Neste sentido, é a repetição contínua das interações entre dois ou
mais atores o que torna possível desenvolver um laço social entre eles (RECUERO, 2010, p.
30).
A Internet, aponta Castells (2003, p. 108), além de permitir o desenvolvimento de
novos laços fracos, “é eficaz na manutenção de laços fracos que de outra forma seriam
perdidos no cotejo entre o esforço para se envolver em interação física (inclusive interação
telefônica) e o valor da comunicação”. Isto significa que as ferramentas disponíveis na rede
possibilitam a manutenção de contatos que não seriam mantidos caso as mesmas não
estivessem disponíveis. No mesmo sentido, ajuda a manter laços fortes quando estes não
podem ser mantidos presencialmente (IDEM, p. 109).
Segundo Recuero (2010, p. 27), as redes sociais se manifestam na Internet através de
softwares – como as plataformas do YouTube ou do Facebook – e “funcionam como uma
presença do ‘eu’ no ciberespaço”. Essa presença do “eu” é, ao mesmo tempo, uma afirmação
da própria existência no ciberespaço e o primeiro passo para a sociabilidade mediada pela
Internet (IBIDEM).
Recuero aponta ainda outra característica da comunicação em rede através das
ferramentas digitais: a sua “capacidade de migração”, ou seja, a capacidade de expansão das
interações entre os atores sociais por espaços distintos (RECUERO, 2010, p. 36), como o
Facebook, o e-mail, o aplicativo de mensagens instantâneas.
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A esse respeito, Daniel Miller (2013, p. 6) pondera que o custo para cada indivíduo
utilizar plataformas distintas para se comunicar caiu muito desde a eclosão da Internet. Este
fato, sugere o autor, teria possibilitado às pessoas escolher as que lhes interessa entre diversas
formas de mídia.
Estas afirmações encontram eco na formulação de Castells, segundo a qual, no âmbito
das redes sociais, os indivíduos podem participar de múltiplas redes, desenvolvendo, dessa
forma, “portfolios de sociabilidade” baseados em redes facilmente substituíveis, o que
permitiria a o indivíduo migrar entre redes sem deixar de se expressar socialmente
(CASTELLS, 2003, p. 110).
Jenkins (2009, p. 313) acrescenta a ideia de um caráter provisório das afiliações a
comunidades online. Para ele, “as pessoas realizam investimentos apaixonados, mas de curto
prazo” nessas comunidades e “se deslocam para outro lugar quando o grupo chega a
conclusões que vão contra suas próprias convicções ou desejos”, ou seja, só permanecem em
uma determinada rede enquanto esta atende aos seus anseios individuais.
De acordo com Bauman, no entanto, o caráter transitório dos laços estabelecidos
online não traz qualquer tipo de insegurança social para o indivíduo, uma vez que, por mais
curta que seja a duração de cada conexão, o excesso de conexões disponíveis continuará
“indestrutível” (BAUMAN, 2004, p. 79) – quer dizer, para o autor polonês, a diversidade de
espaços de conexão e de pessoas dispostas a estabelecer conexões é um dado concreto da
sociedade contemporânea, que já não poderia ser revertido.
Com efeito, dispomos atualmente de uma ampla e variada gama de serviços e
ferramentas através dos quais é possível manifestar nossa individualidade e nos socializar
através da Internet. Plataformas de redes sociais, blogs, microblogs, mundos virtuais, egroups, jogos, páginas pessoais e mensageiros instantâneos são algumas das ferramentas
disponíveis.
As formas de comunicação dentro dessas ferramentas também variam imensamente,
podendo ocorrer de forma identificada ou anônima; síncrona ou assíncrona; textual ou
simbólica; escrita, visual, auditiva ou audiovisual. Estas características não são, contudo,
mutuamente excludentes. Elas podem ser combinadas em uma mesma interação ou, como
vimos, podem migrar entre plataformas.
Além disso, o desenvolvimento contínuo de hardware e software para atender à
crescente demanda por interações através da rede tem gerado, ao longo dos anos, novas
ferramentas e novos padrões para as ferramentas anteriormente presentes no mercado.
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Um aspecto das plataformas digitais de redes sociais que consideramos
particularmente importante de menção é a sua capacidade de registrar cada ação individual
realizada nela. Cada curtida, comentário ou visualização é registrada em bancos de dados
mantidos pelas empresas que desenvolvem essas plataformas.
Através desses dados, tais empresas se tornam profundas conhecedoras dos seus
usuários, não apenas registrando suas informações demográficas, mas inclusive aprendendo
seus hábitos e preferências pessoais. Esse conhecimento é revertido em ações para reforçar o
vínculo dos usuários com a plataforma – como, por exemplo, o oferecimento de conteúdo
personalizado – e em ações para favorecer a adesão dos usuários às ofertas anunciadas na
plataforma – como, por exemplo, o oferecimento de publicidade personalizada.
Essa ponderação vale não apenas para as redes sociais, mas também para os principais
sites disponíveis na rede. Bauman e Lyon (2013) comentam sobre os impactos dessa realidade
no dia a dia da rede, pontuando que estas práticas estimulam o entusiasmo dos consumidores
em relação aos produtos. Eis o depoimento de Bauman a respeito da sua experiência pessoal
com a varejista Amazon.com:
Whenever I enter Amazon’s site, I am now greeted with a series of titles
‘selected especially for you, Zygmunt’. Given the record of my past book
purchases, the high probability is that I’ll be tempted... And as a rule I am!
[...] No longer do I consider their suggestions to be commercials; I view
them as friendly help in facilitating my progress through the book-market
jungle. And I am grateful. And with every new purchase I pay to update my
preferences in their database and unerringly direct my future purchases [...]
(BAUMAN; LYON, 2013, p. 125-126).27

O depoimento de Bauman é iluminador do caráter persuasivo deste tipo de interação.
Percebe-se nele um indivíduo com uma visão crítica da publicidade, que percebe que está
sendo alvo de uma ação mercadológica, mas que ainda assim abraça tal ação com um
sentimento de gratidão pela empresa que a desenvolve uma vez que o resultado da ação é algo
que o agrada como via de regra. Se este é o tipo de sentimento que tal ação desperta em um
indivíduo que consegue olhar através do discurso publicitário, é possível que o impacto seja
muito maior nas pessoas comuns.
27

Sempre que eu entro no site da Amazon, sou agora recebido com uma série de títulos “selecionados
especialmente para você, Zygmunt”. Dado o registro de minhas últimas compras de livros, a grande
probabilidade é que eu ficarei tentado... E, via de regra, eu fico! [...] Já não considero as suas
sugestões como comerciais; Eu as vejo como uma ajuda amigável para facilitar meu progresso através
da selva do mercado de livros. E eu sou grato. E com cada nova compra eu pago para atualizar minhas
preferências em seu banco de dados e direcionar infalivelmente as minhas futuras compras [...]
(tradução nossa).
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Briggs e Burke apontam que “o e-commerce [chegou a ser] visto como o auge da
revolução do consumo, um paraíso do comprador” (BRIGGS; BURKE, 2006, p. 304) na
medida em que colocaria “todas as mercadorias do mundo [...] disponíveis para serem
examinadas, comparadas e, muitas vezes, feitas sob medida” (GATES apud BRIGGS;
BURKE, 2006, p. 304).
Tais ponderações são também assertivas de uma visão deveras entusiasmada com o
consumo digital. No entanto, elas apresentam um contraste com o depoimento de Bauman na
medida em que ficam opostas a ideia de comércio eletrônico como um “grande salão” com
imensa diversidade de itens e a ideia do mesmo como um espaço extremamente personalizado
com as características daquele consumidor individual.
Esta oposição, contudo, não parece gerar uma anulação de uma em razão da outra. A
rede permite o desenvolvimento das duas frentes e dá vazão para ambas, que, no contexto da
promoção do consumo, se complementam. Uma delas tenta garantir que qualquer desejo de
consumo, por mais diferente que seja, encontre uma possibilidade de realização online. A
outra tenta garantir que o consumidor se sinta cada vez mais confortável nos seus ambientes
de consumo preferidos.
Alguns desses sites disponibilizam aos seus usuários a possibilidade de ver quais
dados pessoais estão armazenados em seus servidores incluindo, em alguns casos, a opção de
apagar tais dados, bem como optar por “não compartilhar” os dados. No entanto, para efetuar
estas opções costuma ser necessário ter certo traquejo tecnológico.
Além disso, pontuam especialistas do mercado (MOREY; FORBATH; SCHOOP,
2016), mesmo efetuando tais opções não é garantido que as empresas por trás das ferramentas
digitais estejam de fato abrindo mão de guardar estas informações e, consequentemente, de
usá-las para fins comerciais. Em geral, o uso das informações recolhidas nessas plataformas é
um assunto considerado tabu e tratado de forma pouco transparente pelas empresas
(IBIDEM).
Para Lyon, o que presenciamos na atualidade é uma “vigilância sistemática em escala
massiva”, cujo resultado é o desenvolvimento de estratégias de “sedução prazerosa dos
consumidores” (BAUMAN; LYON, 2013, p. 16, tradução nossa). A respeito especificamente
das mídias sociais, o sociólogo afirma que elas “dependem, para sua existência, de monitorar
usuários e vender os dados para outros” (IDEM, p. 7, tradução nossa). Isto, para Lyon, é parte
dos seus modelos de negócios. O autor considera que o “poder de vigilância dentro das mídias
sociais é endêmico” e uma consequência deste processo (IBIDEM, tradução nossa).

57

Segundo Bauman, o modelo contemporâneo de vigilância digital busca não aparentar
ser opressor, mas sim estabelecido em “acordo”28 com o usuário, que cederia sua privacidade
às empresas por vontade própria ou por pressão (BAUMAN; LYON, 2013, p. 21). O que
Bauman retira desse processo é que, para o usuário da rede, um indivíduo imerso na
sociedade de consumo, a exposição não é necessariamente ruim. Se na “época moderna” o
medo de ficar exposto socialmente era algo que poderia aterrorizar os indivíduos, hoje o medo
de não ser visto talvez seja mais preponderante. E é assim que, nas palavras do autor, “o medo
de ser revelado tem sido sufocado pela alegria de ser notado” (BAUMAN; LYON, 2013, p.
23, tradução nossa), ou seja, a ideia de se ver reconhecido socialmente traz um regozijo capaz
de atenuar qualquer angústia proveniente da exposição de informações pessoais no âmbito da
rede.
Como já discutimos no capítulo anterior, esta exposição individual é, para Bauman,
uma obrigação estabelecida pela sociedade de consumo. Indo além disso, o autor sustenta que
os indivíduos nesta sociedade “são eles próprios mercadorias de consumo” (BAUMAN, 2008,
p. 76), ou seja, são produtos que precisam ser expostos e oferecidos para a sociedade. Neste
sentido, todas as ações realizadas pelos indivíduos para se destacarem nas redes sociais, como
o uso de fotos mais bonitas, a postagem de conteúdos com “potencial viral”29 ou o esforço
conduzido para aumentar o número de amigos ou seguidores, se tornam ações promocionais,
na medida em que os indivíduos
[...] fazem o máximo possível e usam os melhores recursos que têm à
disposição para aumentar o valor de mercado dos produtos que estão
vendendo. E os produtos que são encorajadas a colocar no mercado,
promover e vender são elas mesmas. São, ao mesmo, os promotores das
mercadorias e as mercadorias que promovem. São, simultaneamente, o
produto e seus agentes de marketing, os bens e seus vendedores [...]
(BAUMAN, 2008, p. 13). 30

Neste contexto, as plataformas digitais parecem eclodir como um espaço adequado
para essa exposição. As redes sociais online poderiam configurar, nessa construção
imaginária, alguns dos supermercados em cujas prateleiras milhões de produtos – os
indivíduos – ficariam expostos para consumo.
Não é que esta autoexposição se concentre apenas na Internet. Mas a Internet, como
uma estrutura construída no âmbito da sociedade de consumo, ofereceu oportunidade para o
28

Aspas nossas.
Aspas nossas.
30
Grifos do autor.
29
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desenvolvimento de aplicações que não apenas referendam os preceitos da sociedade
contemporânea, mas também os renovam e potencializam.
Os mais jovens, de acordo com Bauman (2008, p. 9), são treinados nestes preceitos
utilizando-se de “confessionários eletrônicos portáteis” através dos quais sua vida íntima se
torna pública nas redes sociais. Neste contexto de exposição exacerbada, pondera o autor,
zelar pela própria privacidade é equivalente a se isolar, ou a tornar-se invisível (BAUMAN,
2008, p. 21).
O que vimos acima foram alguns aspectos trazidos pelas novas tecnologias de
informação e comunicação, em especial pela Internet, e que nos ajudam a compreender a
relação entre consumo e mídias digitais. Iremos, na próxima seção, nos concentrar no papel
do YouTube neste processo.
3.2. O PAPEL DO YOUTUBE NA SOCIEDADE DE CONSUMO
O YouTube é uma plataforma de streaming de vídeos que surgiu em maio de 2005
como muitas startups31 do Vale do Silício: alguns jovens tiveram uma “boa ideia” e decidiram
empreender para colocá-la em prática, mesmo sem saber para o que funcionaria exatamente
(WASSERMAN, 2015). Pouco mais de um ano depois, o sucesso despertou o interesse do
Google, que adquiriu a empresa, da qual ainda hoje é proprietário (IBIDEM). O site hoje tem
mais de um bilhão de usuários e está disponível em 76 idiomas diferentes (YOUTUBE,
2016a). Era, no dia 12 de novembro de 2016, o segundo site mais visitado do mundo
(ALEXA, 2016a).
Nesta plataforma, as pessoas são incentivadas a publicar conteúdo audiovisual próprio
que ficará então exibido no site para todos que desejarem assistir. Na prática, contudo, o
material publicado no YouTube nem sempre é propriedade intelectual de quem o está
publicando. Esta característica fez com que a plataforma fosse acusada diversas vezes de
permitir e incentivar a pirataria32.
31

Startups são empresas inovadoras fundadas por empreendedores que estão dispostos a se desfazer do
capital na empresa depois que ela alcança sucesso.
32
Desde o seu surgimento, o YouTube enfrenta acusações de violação de direitos autorais (MILLER,
C., 2010; ATWOOD, 2007). Desde 2007, contudo, a empresa começou a oferecer ferramentas para
evitar a perpetuação de conteúdo protegido (AUCHARD, 2007) e a buscar acordos com grandes
grupos de mídia para distribuição do conteúdo de sua propriedade (VENTURA, 2015). Mas como o
foco do nosso trabalho são pessoas que criam o seu próprio conteúdo para difundir através da
plataforma, deixaremos a questão da pirataria de lado para nos concentrarmos nos aspectos vinculados
à produção e distribuição de conteúdo autoral.
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De fato, há controvérsias a respeito do papel da pirataria no sucesso do YouTube
enquanto plataforma midiática (MILLER, C., 2010; ATWOOD, 2007). Isto, contudo, não nos
impede de constatar que o YouTube foi sendo cada vez mais regularmente adotado pelos
internautas, até o ponto em que,
conforme o debate cultural sobre o YouTube cresceu, políticos e
corporações rapidamente começaram a adicionar seus vídeos, criando uma
estranha amálgama que vai de vídeos de discursos de Ted Kennedy, clipe da
estreia musical de Paris Hilton, a gatos usando banheiros. (LOTZ apud
BURGESS e GREEN, 2009, p. 59).

O que Lotz apresenta é uma breve caracterização da diversidade de conteúdos presente
no YouTube já em 2006, o que não chega a ser surpreendente, mas evidencia a rápida
incorporação da plataforma ao contexto midiático contemporâneo. Segundo Burgess e Green,
essa incorporação pode ser observada na cobertura da própria mídia de massa, que
inicialmente via a plataforma como uma ameaça à sua hegemonia, mas que finalmente acabou
abraçando-a como um “legítimo meio de comunicação de massa” (BURGESS e GREEN,
2009, p. 37).
Foi em maio de 2007 que o YouTube lançou o seu programa de parcerias, através do
qual passou a inserir anúncios dentro dos vídeos e a remunerar os proprietários desses canais
(DICKLEY, 2013). Ser um canal parceiro do YouTube é sinônimo de poder monetizar com
os vídeos inseridos na plataforma. Hoje a empresa afirma que o “número de canais que
recebem seis dígitos por ano pelo YouTube cresceu 50% ao ano” (YOUTUBE, 2016a).
O YouTube investe ativamente na potencialização da criação de conteúdo autoral para
a plataforma. Entre os serviços disponibilizados aos criadores parceiros, estão um painel de
controle personalizável com acesso a estatísticas detalhadas sobre a audiência do canal e a
ferramentas de fidelização, estúdio de criação online, a Escola do YouTube, a revista Creator
Monthly, a comunidade de criadores de conteúdo, participação em eventos, um programa de
benefícios e também os YouTube Spaces (YOUTUBE, 2016b).
O acesso a estes serviços é disponibilizado à medida que o canal avance no programa
de benefícios do YouTube, que funciona quase como um “plano de carreira” para criadores de
conteúdo. O programa é dividido em 4 níveis definidos a partir do número de inscritos no
canal. O primeiro nível é o Grafite, ao qual basta se tornar parceiro para fazer parte. O último
nível é o Prata e Superior, quando o canal passa de 100.000 inscritos e passa a ter direito a
atendimento exclusivo com um gerente de parceiros no YouTube (YOUTUBE, 2016c).
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A partir do último nível do programa de benefícios, o YouTube passa a premiar os
canais com uma placa de prata, ouro ou diamante quando atingem alguns patamares no
número de inscritos – 100.000, 1.000.000 e 10.000.000, respectivamente (YOUTUBE,
2016d).
Entre esses programas, merece destaque o YouTube Spaces, que são espaços
multifuncionais localizados em grandes cidades do mundo. A primeira sala do Brasil funciona
em São Paulo. Além dela, a empresa está investindo agora em um grande espaço no Rio de
Janeiro, com capacidade para realizar grandes atividades simultaneamente, que deve ser
concluída em 2017 (CRUZ, 2016).
Estes investimentos são custeados com o retorno obtido pela venda de espaços
publicitários. Como a maioria das plataformas de conteúdo digital fazem hoje, o YouTube
também oferece aos anunciantes a possibilidade de fazer uma comunicação hipersegmentada,
ou seja, dirigida através de critérios que envolvem de dados socioeconômicos dos usuários a
gostos e preferencias pessoais. Estas informações são coletadas através de algoritmos do
Google que mapeiam a navegação dos internautas por todos os sites do conglomerado, como
o serviço de buscas Google, o correio eletrônico Gmail e o próprio YouTube, como também
através de softwares como o navegador Chrome e dispositivos móveis baseados no sistema
Android.
Além disso, a customização da publicidade no YouTube permite que os anunciantes
escolham inclusive quais canais ou grupos de canais devem veicular sua publicidade.
O Google é o conglomerado responsável pelos dois sites mais visitados na Internet em
todo o mundo: o site americano do serviço de buscas Google.com e o YouTube. Além desses,
aparecem entre os 25 sites mais acessados do mundo os sites indiano, japonês, alemão e
britânico do mesmo serviço de buscas – Google.co.in, Google.co.jp, Google.de e
Google.co.uk, respectivamente (ALEXA, 2016a). Toda essa base de internautas fornecendo
informações pessoais de forma ostensiva garante à empresa um profundo nível de
conhecimento sobre o comportamento dos consumidores – o que é considerado ouro no
mercado publicitário.
Estimativas do mercado sugerem que o YouTube gere uma receita anual de mais de
US$ 4 bilhões com publicidade (COOKSON, 2015). O YouTube cobra, em média, de R$0,15
a R$0,40 por view/conversão, o que significa que o anunciante só paga quando a plataforma
identifica que algum consumidor efetuou a conversão planejada pelo anunciante após ver o
anúncio (TESSMAN, 2015). Na outra ponta, o YouTube remunera seus parceiros a cada mil
views, independente do número de conversões realizadas em seu canal. Essa remuneração
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costuma variar entre US$0,60 e US$5,00 para cada mil visualizações, de acordo com
estimativas do mercado (BARGAS, 2015).
A falta de precisão nestes números decorre da decisão do Google de manter em
segredo seus algoritmos e critérios de remuneração. Os números foram elaborados através de
estimativas do mercado, verificando os valores praticados na plataforma através de casos
isolados (TESSMAN, 2015; BARGAS, 2015). A falta de transparência da empresa continua
gerando desconfiança no mercado, em alguns momentos sendo associada a indícios de fraude
encontrados na plataforma (COOKSON, 2015).
Uma outra modalidade de negócios do YouTube se dá através das chamadas redes
multicanal, que são empresas independentes do YouTube que gerenciam canais e oferecem
suporte aos criadores de conteúdo, em troca de uma parte da remuneração. Nestes casos, o
canal em si deixa de ser parceiro do YouTube e passa a transacionar diretamente com a rede à
qual é filiado. A rede, por sua vez, é quem representa o canal perante o YouTube (BARGAS,
2015).
O YouTube incorporou ainda duas novas iniciativas ao seu modelo de negócios. A
primeira delas foi um aprimoramento no programa de parcerias que tornou possível aos
produtores de conteúdo terem duas formas diferentes de gerar receita: através de canais pagos,
ou seja, cuja totalidade do conteúdo seria acessado mediante o pagamento de uma assinatura
mensal; e através de vídeos pagos, ou seja, através da compra ou locação de vídeos
específicos. Para oferecer conteúdo pago, é preciso que o produtor de conteúdo possua um
canal com pelo menos mil inscritos (YOUTUBE, 2016e).
A outra iniciativa é o YouTube Red. Trata-se de um serviço de assinatura mensal no
valor de US$10,00 (dez dólares), através do qual os usuários da plataforma têm acesso a
conteúdo premium – como filmes e séries – produzido pela plataforma utilizando os
youtubers mais famosos. Adicionalmente, os assinantes do YouTube Red ganham o direito de
assistir vídeos sem anúncios em toda a plataforma, além de outros benefícios exclusivos
(YOUTUBE, 2016f). Este serviço ainda não está disponível no Brasil, mas o conteúdo
premium pode ser adquirido através do sistema de compras do YouTube (YOUTUBE,
2016g).
O YouTube, como se observa, desenvolve um modelo de negócios que possui
semelhanças com o da mídia tradicional – na medida em que é baseado em publicidade e,
mais recentemente, na venda de assinaturas e de acesso a conteúdo pago –, mas que possui
uma série de características próprias das ferramentas digitais – como a hipersegmentação e a
remuneração variável, entre outras que comentamos acima – que o distinguem no contexto da
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mídia de massa. Essa distinção, aliada ao medo causado nas estruturas tradicionais com a sua
chegada, propiciaram um conflito entre “nova” e “velha” mídia audiovisual, que acabou
sendo administrado da mesma forma que outros conflitos de mercado anteriores: através de
negociações e acomodações comerciais.
Burgess e Green (2009, p. 33) afirmam que “o YouTube não representa uma colisão e
sim uma coevolução aliada a uma coexistência desconfortável entre ‘antigas’ e ‘novas’
aplicações, formas e práticas de mídia”. Ao mesmo tempo, ele surge “como um novo
ambiente do poder midiático [...] e agora faz parte, mesmo que aceito de maneira relutante, do
cenário da mídia de massa” (BURGESS e GREEN, 2009, p. 35).
É o que constatamos ao ouvir o diretor executivo de criação da agência África, Eco
Moliterno, descrevendo a forma que sua agência vê a relação entre a “nova” e a “velha”
mídia: “TV e YouTube, eles são muito complementares” (GOOGLE PARA SEU NEGÓCIO,
2014).
Segundo Shirky (2008), as novas ferramentas sociais que surgem com as novas
tecnologias de informação e comunicação tornam possível a realização de tarefas que eram
consideradas impossíveis pelas organizações anteriores à propalada “revolução digital”, na
medida em que reduzem significativamente os “custos de transação” que antes inviabilizavam
essas tarefas.
O YouTube é uma dessas ferramentas e, entre as coisas que se tornaram possíveis com
a eclosão da plataforma podemos citar a própria comunidade de youtubers mirins. Para
realizar empreendimento similar antes da Internet, as redes de televisão e as produtoras de
vídeo poderiam ter que: a) identificar crianças carismáticas em diversas cidades brasileiras
através de complexos processos de casting, b) organizar estúdios em cidades distintas ou
financiar viagens/mudanças para as crianças e suas famílias, tendo inclusive que lidar com o
impacto dessas movimentações na vida escolar de cada criança escolhida; c) alocar recursos
humanos e organizar distintas equipes de produção para cada criança; d) organizar a
distribuição do conteúdo, seja na programação da TV ou através de VHS/DVD; e) promover
campanhas publicitárias para garantir que houvesse um mercado consumidor para o produto;
f) manter um canal de relacionamento com a audiência, capaz de trazer as demandas de
conteúdo; e g) manter grupos focais de pesquisa para avaliar a recepção dos vídeos.
Estes são apenas algumas das tarefas que geram custos de transação no processo de
produção audiovisual para TV e vídeo. O uso de crianças em vez de adultos como
personagens neste processo implica inclusive em uma série de outras despesas que não
mencionamos acima no campo legal. Se o YouTube fosse uma empresa de mídia tradicional,
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ele deveria cumprir todas essas etapas. Não sendo, ele se preocupa basicamente em
disponibilizar uma plataforma da qual as crianças e suas famílias podem se apropriar para
gerar conteúdo de acordo com suas intenções e possibilidades, “distribuir” esse conteúdo e
dialogar diretamente com sua audiência.
Apesar disso, o resultado final do processo é que o YouTube é a plataforma escolhida
pela audiência para assistir aos vídeos. O YouTube vende espaço publicitário na sua
plataforma e divide a receita com os produtores de conteúdo. Ele assim consegue lucrar com
produção audiovisual em larga escala sem ter que lidar com as mesmas tarefas de uma
empresa de mídia tradicional.
O YouTube não é a única plataforma de streaming de vídeos disponível na Internet.
Diversas outras empresas, sejam startups ou conglomerados de mídia amplamente
estabelecidos, oferecem serviços semelhantes de forma gratuita ou paga. Vamos apresentar
rapidamente alguns desses serviços.
O Vimeo é uma plataforma criada em 2004 por cineastas nova-iorquinos interessados
em expor seu próprio trabalho e oferecer espaço para outros profissionais com o mesmo
objetivo (VIMEO, 2016a). Em 2006, no entanto, foi adquirido pelo conglomerado de mídia
digital InterActiveCorp, responsável por diversos grandes portais na Internet (MARSHALL,
2013). A plataforma oferece aos visitantes a possibilidade de assistir vídeos gratuitamente ou
pagando por conteúdo premium. O Vimeo não inclui anúncios em nenhum vídeo e a
remuneração da plataforma é oriunda dos produtores de conteúdo, que podem publicar seus
vídeos gratuitamente com algumas limitações, ou escolher algum dos planos pagos anuais
disponibilizados pelo Vimeo para obter maiores vantagens na plataforma (VIMEO, 2016b). O
Vimeo, de acordo com o ranking Alexa, era o 117º site mais visitado do mundo em 30 de
novembro de 2016 (ALEXA, 2016b).
O Dailymotion é outra plataforma gratuita muito popular. Foi lançado em 2005 por
programadores franceses. Foi vendida em duas partes para a empresa telefônica francesa
Orange – a primeira parte em 2011 e a segunda em 2013 (DILLET, 2013) –, que por sua vez
revendeu 80% da empresa para o conglomerado midiático Vivendi em 2015 (LUNDEN,
2015). O modelo de negócios do Dailymotion é, como o do YouTube, baseado sobretudo em
publicidade e venda de acesso a conteúdo pago (DAILYMOTION, 2016a; 2016b). De acordo
com o ranking Alexa, o Dailymotion era o 113º site mais visitado do mundo em 30 de
novembro de 2016 (ALEXA, 2016c).
O Hulu, por sua vez, é uma plataforma de conteúdo pago criada pela rede de TV
americana NBC – que hoje pertence ao grupo Vivendi – em 2008, após falharem negociações
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entre esta e o YouTube a respeito do pagamento de direitos autorais (BURGESS e GREEN,
2009; HULU, 2016a). O Hulu disponibiliza conteúdo criado para a TV americana, dando
destaque para a programação dos canais de TV norte-americanos NBC (aberto) e Showtime
(fechado), bem como a produções do próprio Hulu. Para acessar esse conteúdo, os usuários
pagam uma taxa mensal que varia de acordo com o plano escolhido (HULU, 2016b).
Outras duas plataformas de vídeo que vale a pena destacar são a Netflix e a Amazon
Prime Video, ambas oferecendo, como o Hulu, conteúdo original exclusivo e conteúdo
oriundo da TV e do cinema comercial. No Brasil, a Globo Play desenvolve experiência
similar, mas com conteúdo restrito às produções das Organizações Globo.
O YouTube, como se vê, está inserido em um contexto mais abrangente de produção e
distribuição de conteúdo audiovisual na Internet. É uma empresa de mídia concorrendo para
atrair produtores de conteúdo, espectadores e anunciantes para a sua plataforma.
O YouTube é frequentemente apontado como uma plataforma capaz de levar pessoas
talentosas à fama e ao sucesso (IZQUIERDO e ÖBERG, 2016). Esta visão parece ser
reforçada pelo slogan que a empresa utilizou de 2005 a 2012 – ou pelo menos encontra eco
nele –, “broadcast yourself” (MORRISH, 2009; TUFNELL, 2013). A tradução literal desta
frase é “transmita-se”. Contudo, esta tradução não parece fiel aos significados presentes no
texto. Transmissão refere-se a um processo que pode ser realizado de um (o transmissor) para
um (receptor) ou para muitos (receptores). Por sua vez, o broadcast implica necessariamente
em uma transmissão de um para muitos, na medida em que é o termo utilizado em língua
inglesa para fazer referência à radiodifusão. Dessa forma, uma tradução forçada, mas talvez
mais precisa, seria o neologismo “radiodifunda-se” [sic].
Esta ponderação nos parece relevante, pois talvez seja justamente o caráter
“radiodifusor” da expressão broadcast yourself que tenha levado produtores de conteúdo
amadores a imaginarem-se falando com milhões de seguidores através de vídeos publicados
na plataforma, ou seja, a imaginarem-se como youtubers profissionais. Burgess e Green
(2009, p. 44) já haviam tratado sobre isso, quando afirmaram que “o YouTube já foi
literalmente mitificado como um meio de Broadcast yourself (‘Transmitir-se’) para o mundo
da fama e da fortuna”.
A crença no YouTube como espaço para descoberta de talentos é “profundamente
enraizada” entre os produtores de conteúdo que o utilizam para fazer seu broadcast, segundo
Burgess e Green (2009, p. 44). Eles enxergam na plataforma uma “promessa” de que os
youtubers mais talentosos podem realizar um salto para o estrelato graças ao seu esforço e à
sua capacidade de se fazerem visíveis na Internet.
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Neste sentido, ponderam os autores, a migração de personalidades oriundas do
YouTube para os espaços tradicionais da mídia de massa – e não apenas a popularidade de
cada canal na plataforma – torna-se um fator decisivo para a medição do sucesso dos
youtubers, ou seja, por mais que a popularidade online seja importante, coisas como gravar
um álbum em um selo musical badalado, produzir ou participar de uma série de TV, lançar
um filme em um festival de cinema, ou participar de campanhas publicitárias eram
sinalizadores ainda mais importantes (BURGESS e GREEN, 2009, p. 45).
As ponderações de Burgess e Green ainda fazem sentido hoje. Contudo, já podem ser
verificados também movimentos de youtubers que recusam ofertas significativas da mídia
tradicional por entender que essas ofertas não se situam nos seus planos de vida.
É o caso de Kéfera Buchmann, dona do canal 5incoMinutos, que conta hoje com mais
de dez milhões de inscritos. No começo de 2016, a youtuber rejeitou uma oferta da TV Globo
para se tornar apresentadora do programa Video Show (ABÍLIO, 2016). A opção de Kéfera
chama a atenção por um aspecto em especial: ela evidencia uma valorização da nova mídia
nas perspectivas profissionais dos youtubers, e a consequente redução do valor da mídia
tradicional no mesmo contexto.
Não estamos com isso querendo dizer que a mídia de massa se tornou menos
importante que a mídia digital – nem como um todo nem especificamente no caso das opções
profissionais dos youtubers. Estamos, no entanto, assinalando que o YouTube já é
considerado um meio legítimo – com nível de importância medido pela audiência de cada
canal – para exercer atividades remuneradas no contexto da produção midiática.
Com o desenvolvimento da publicidade dentro da plataforma e a crescente
popularidade da mesma, a palavra youtuber deixou de ser apenas a designação de um
produtor de conteúdo para plataforma e passou a designar também, para alguns, uma
profissão reconhecida no âmbito do meio cultural.
Esta designação é feita pelos próprios criadores de conteúdo da plataforma. Em maio
de 2016, Kéfera publicou um vídeo ao lado de outros dois youtubers brasileiros no qual
afirmam que “sim, YouTube é uma profissão e está cada vez ficando maior” (5INCO
MINUTOS, 2016). Esta “profissão”, em casos como o de Kéfera, uma ex-estudante de teatro
de 23 anos, chega a apresentar remunerações muito elevadas. Segundo o Social Blade,
ferramenta de análise estatística das redes sociais, só o canal 5incominutos gerava para
Kéfera, em novembro de 2016, entre 4 e 66 mil dólares com publicidade ostensiva por mês,
ou entre 49 e 790 mil dólares por ano (SOCIAL BLADE, 2016a).
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Estes números fazem referência apenas ao canal principal da Kéfera e apenas à receita
com publicidade oriunda da plataforma do YouTube. Os números do Social Blade, assim
como as demais estimativas do mercado sobre remunerações no YouTube, apresentam uma
grande elasticidade em razão da falta de transparência da plataforma a respeito dos seus
algoritmos de remuneração.
Ao englobar outras fontes de receita em sua estimativa, reportagem da revista Veja
São Paulo estimava, em julho de 2016, que Kéfera tivesse faturado pelo menos três milhões
de reais nos 12 meses anteriores. O texto afirma que a youtuber “cobra cerca de 65 000 reais
por um post patrocinado no Instagram e 250 000 reais para merchandising em vídeo”
(IZQUIERDO E ÖBERG, 2015).
É importante ponderarmos que casos como o de Kéfera são exceções no quadro dos
youtubers. A imensa maioria dos produtores de conteúdo da plataforma o fazem sem obter
ganhos financeiros ou com ganhos muito reduzidos, insuficientes para a subsistência. Dessa
forma, ainda que não consideremos extemporânea a ideia de uma profissão youtuber, há um
outro lado dessa situação que precisávamos apresentar.
Ao longo desta seção, nos preocupamos em pormenorizar e debater os papeis
desempenhados pelo YouTube no cenário midiático contemporâneo. Cumprida esta etapa,
vamos à discussão sobre o diálogo entre infância e novas tecnologias.
3.3 INFÂNCIA E NOVAS TECNOLOGIAS: VISÃO GERAL
Nesta parte, discutimos a aplicação à infância dos pontos debatidos nas sessões
anteriores. Em nossa revisão bibliográfica, nos deparamos com leituras sobre a infância e sua
relação com as mídias digitais que partiam de diferentes perspectivas teóricas, sobre as quais
nos debruçaremos a seguir.
Uma dessas correntes é aquela que professa a ideia de “nativos digitais”, que seriam as
crianças nascidas no período de “domínio” das tecnologias digitais, ou, ainda, “a crescer em
um contexto em que a internet sempre esteve presente” (HERRING apud FERREIRA, 2012,
p. 100). Os autores dessa corrente sustentam que a eclosão das novas tecnologias propiciou
um rompimento com as formas anteriores de comunicação e que os indivíduos nascidos a
partir de então desenvolveram novos atributos cognitivos, bem como diferentes padrões éticos
em razão justamente de crescerem em um mundo regido por essas tecnologias
(BUCKINGHAM, 2006; FERREIRA, 2012).
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Esta vertente costuma tratar as crianças nascidas neste período como indivíduos
dotados de uma capacidade nata de manipulação das novas tecnologias digitais. Através
dessas tecnologias, as crianças desenvolveriam sua criatividade, sentimento de comunidade e
autorrealização (BUCKINGHAM, 2006, p. 30). Buckingham descreve tal entendimento da
seguinte forma: “é por meio da tecnologia que elas adquirem poder. As crianças tornaram-se
‘ativas’, mas só porque a tecnologia lhes possibilitou isso” (IDEM, p. 34). Dessa forma, por
causa das novas tecnologias, estas crianças se tornariam, assim, indivíduos capazes de realizar
transformações em larga escala na sociedade (FERREIRA, 2012).
O impacto ético das novas tecnologias pode ser exemplificado através de Tapscott
(apud BUCKINGHAM, 2006, p. 34), um dos principais autores dessa corrente teórica, que
afirma que a Internet é “uma criatura das forças de mercado” e que é “inerentemente
democratizadora”. As crianças cresceriam, assim, em um ambiente que potencializa a
consciência social e a solidariedade. Tapscott acrescenta ainda que as crianças de hoje
têm novas e poderosas ferramentas para investigação, análise, autoexpressão, influência e brincadeira. Elas têm uma mobilidade sem
precedentes. Estão encolhendo o planeta de uma forma que seus pais nunca
teriam conseguido imaginar. Ao contrário da televisão, que era feita para
elas, as crianças é que são os atores no mundo digital. (TAPSCOTT apud
BUCKINGHAM, 2006, p. 34).

A contraposição à televisão é frequente nos textos desses autores, sendo esta
considerada uma mídia unidirecional e autoritária frente à imensa diversidade de usos e
possibilidades da Internet. Papert chega a afirmar que “há um caso de amor apaixonado entre
as crianças e os computadores” que não percebe influências relacionadas a classe social ou
região geográfica (PAPERT apud BUCKINGHAM, 2006, p. 35). Não importa se na África
ou em Nova Iorque, para o autor,
Em todos os lugares, com poucas exceções, vejo o mesmo brilho em seus
olhos, o mesmo desejo de se apropriarem daquela coisa. E mais do que
desejarem-na, as crianças parecem saber que de um modo profundo ela já́
lhes pertence. [...] Elas sabem que são a geração dos computadores.
(PAPERT apud BUCKINGHAM, 2006, p. 35).

Uma corrente teórica não afiliada ao primeiro grupo, mas que desenvolve estudos
sobre a influência cognitiva das novas tecnologias é a escola da cognição distribuída. Ela
busca compreender os processos cognitivos através das relações estabelecidas entre os
indivíduos, os objetos manipulados e o ambiente em meio ao qual estas relações se
estabelecem (FERREIRA, 2012, p. 106-108).
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Segundo Ferreira, estudiosos da cibercultura que usam como base as teorias da
cognição distribuída vêm defendendo a ideia de que as tecnologias de informação e
comunicação “promovem práticas socioculturais que estimulam o refinamento de
competências cognitivas de seus usuários” (FERREIRA, 2012, p. 110). A autora apresenta
sistematização realizada por Régis (2010 apud FERREIRA, 2012), que sintetiza estas práticas
em três grupos:
[...] as relativas à participação do usuário (exploração de ambientes e busca de
informação, e produção/criação de conteúdo); a aprendizagem de linguagens,
interfaces e softwares; e as práticas incentivadoras de interações sociais mediadas
por computador (FERREIRA, 2012, p. 110).

Esta sistematização pode nos ajudar a compreender de que formas se dão os estímulos
ao desenvolvimento cognitivo dos indivíduos no contexto de presença das novas tecnologias.
Não apenas os aspectos mentais seriam estimulados, mas também aspectos sociais e
ambientais. Ferreira pondera que atualmente estes estímulos seriam recebidos sobretudo pelos
mais jovens, uma vez que se trata do grupo mais presente e envolvido mais cedo no manejo
dos dispositivos digitais (FERREIRA, 2012, p. 111).
Em um polo oposto ao da primeira corrente teórica, encontramos aqueles que falam
sobre o desaparecimento da infância. Esta corrente decorre da teoria de Postman (1999), sobre
a qual falamos no Capítulo 1 desta dissertação. Aqui, a ideia é de que as novas tecnologias
aprofundaram os aspectos da comunicação de massa que teriam gerado o desaparecimento da
infância enquanto período separado da vida adulta.
Na visão destes autores, os computadores e a Internet fizeram com que as crianças
ficassem ainda mais expostos aos problemas da vida adulta (BUCKINGHAM, 2006).
Postman, segundo Buckingham (2006, p. 31), é um dos autores a referendar essa tese,
compreendendo que “aos computadores também é atribuído o papel de abalar a racionalidade,
a moralidade e a coerência social, e de gerar caos e confusão”.
De um modo geral, este panorama nos permite contemplar algumas das abordagens
teóricas sobre a interferência da eclosão das mídias digitais no cotidiano da infância. Essas
diferentes abordagens possuem contradições e concordâncias que, analisadas em conjunto,
podem ser relevantes para o aprofundamento da questão.
A abordagem dos “nativos digitais”, ao centrar sua análise na geração em si, acaba
tratando a juventude como um grupo homogêneo no que se refere ao uso da tecnologia,
ignorando dessa forma fatores contextuais que interferem na apropriação e manuseio das
novas ferramentas (FERREIRA, 2012, p. 101).
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A esse respeito, a contribuição da escola da cognição distribuída parece relevante no
sentido de, em primeiro lugar, quebrar a ideia de naturalidade do aprendizado tecnológico das
crianças e, em seguida, incluir aspectos sociais e culturais no estudo do impacto cognitivo das
novas tecnologias sobre a infância.
Neste sentido, Buckingham pondera que as crianças,
como os adultos, muitas vezes elas experimentam confusão, tédio e
frustração. A proliferação de novas mídias, e as características da Internet
em particular, exigem novas e significativas habilidades em termos de como
localizar, selecionar e avaliar a informação. (BUCKINGHAM, 2006, p. 39).

Seiter, um autor vinculado à Sociologia dos usos, afirma que a manutenção de redes
sociais digitalmente ativas é uma atividade determinante para manter habilidades
computacionais elevadas e que pode, consequentemente, potencializar determinados grupos
enquanto exclui os menos favorecidos (FERREIRA, 2012, p. 104). Nesta mesma direção,
Ferreira apresenta estudo de caso conduzido por Rojas et al que constatou que
[...] a formação das competências e disposição para a utilização de
computadores entre os jovens entrevistados advêm de uma complexa
interação entre os capitais cultural e social, a etnicidade, a idade e o gênero
[...] (FERREIRA, 2012, p. 105).

Ou seja, segundo o estudo, diferentes variáveis poderiam interferir na aquisição de
habilidades computacionais pelos jovens pesquisados – o que implica necessariamente em
uma contradição com a ideia de uma geração homogeneamente capaz de assimilar e dominar
as tecnologias digitais.
Entre as competências necessárias para um manuseio apropriado dessas tecnologias,
Maigret (apud FERREIRA, 2012, p. 98) cita a “posse de uma cultura informática, composta
por conhecimentos da língua inglesa e de traquejo tecnológico, de familiaridade com as
ferramentas e as rotinas cognitivas”.
A pesquisa TIC Kids Online Brasil 2015 fornece alguns indicadores panorâmicos a
respeito do engajamento das crianças brasileiras nas mídias digitais. Segundo o estudo, “a
média de idade do primeiro acesso à Internet por crianças e adolescentes foi de 9,8 anos”
(CGI.BR, 2016, p. 162). Além disso, 63% dos jovens de 9 a 10 anos de idade eram
considerados usuários da Internet, proporção que sobre para 73% entre crianças de 11 a 12
anos (IDEM, p. 158). Estes números crescem com a idade durante a adolescência (IBIDEM).
A amostra global desta pesquisa envolve jovens de 9 a 17 anos, entre os quais a
proporção de usuários é de 79%. Esta taxa é maior nas classes mais altas, não ultrapassando
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51% nas classes DE – quando os indivíduos são classificados de acordo com a posse de bens
de consumo – e 58% nas famílias com renda de até 1 salário mínimo – quando os indivíduos
são classificados de acordo com a renda familiar (CGI.BR, 2016, p. 368).
A disponibilidade de uso doméstico de computadores (e nos domicílios, do uso
individual em detrimento do compartilhado) é considerado fator importante para acompanhar
o acelerado ritmo de atualização tecnológica. A possibilidade de obter equipamentos e
serviços complementares é outro fator de destaque. Assim, não se busca apenas adquirir
competências, mas manter-se atualizado para que estas não se tornem obsoletas (FERREIRA,
2012, p. 103-104).
Para as crianças e os adolescentes entrevistados, a falta de conexão à Internet no
domicílio era o principal motivo para a falta de acesso (CGI.BR, 2016, p. 159). A estimativa
do Comitê Gestor da Internet no Brasil é que haviam, em 2015, 6,3 milhões de crianças e
adolescentes sem acesso à Internet no Brasil, dos quais 3,6 milhões nunca tiveram algum tipo
de acesso (CGI.BR, 2016, p. 155).
A frequência de uso da rede também possui variações em decorrência da idade. A
média da amostra aponta que 68% das crianças e adolescentes usam a rede mais de uma vez
por dia33, número que cai para 55% entre as crianças de 9 e 10 anos e para 58% entre as
crianças de 11 e 12 anos (CGI.BR, 2016, p. 375). Aqui, mais uma vez, notamos a influência
das desigualdades sociais. 80% dos usuários das classes AB usavam a rede mais de uma vez
por dia, situação que se repete para apenas 51% dos usuários das classes DE (IBIDEM).
Há, no entanto, uma perspectiva de melhora: a série histórica do relatório aponta para
uma contínua redução das diferenças de acesso diário entre as classes mais alta e mais baixa.
Em 2012, havia diferença de 49 pontos percentuais nesta frequência de acesso de crianças e
adolescentes das classes AB – 66% – e as crianças e adolescentes das classes DE – 17%. Esta
diferença caiu para 45 pontos em 2013, 30 pontos em 2014, e 15 pontos em 2015, quando
90% dos usuários das classes AB e 75% dos usuários das classes DE acessavam a internet
diariamente34 (CGI.BR, 2016, p. 161).
Nos parágrafos acima, grifamos as expressões mais de uma vez por dia, diário e
diariamente para evidenciar a diferença entre os dados apresentados. O acesso realizado mais
de uma vez por dia é contado pelo relatório como um acesso diário, mas tem todo acesso
diário acontece mais de uma vez por dia.

33
34

Grifo nosso.
Grifos nossos.
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Diante de números como os expostos acima, é possível perceber que, apesar de notar
uma crescente penetração do acesso à Internet entre as crianças – praticamente universalizado
nas classes AB –, as desigualdades sociais ainda influenciam não apenas o nível de acesso à
rede, mas também a forma com que se dá esse acesso.
Neste sentido, acreditamos que fica prejudicada a ideia de uma geração digital
uniformemente conectada, tendo à sua disposição e aproveitando de forma igualitária todas as
ferramentas da Internet. Com efeito,
[...] as desigualdades sociais e seus efeitos limitam a possibilidade de parte
dos jovens desenvolverem as práticas socioculturais promovidas por esses
dispositivos e, consequentemente, de lhes ser estimulado o refinamento de
competências cognitivas associadas ao uso destes. (FERREIRA, 2012, p.
112).

A desigualdade do acesso às ferramentas digitais demonstra ser um aspecto ora
ignorado, ora pouco aprofundado pelos autores vinculados à tese dos nativos digitais. Pode-se
dizer o mesmo do impacto das ferramentas digitais no desenvolvimento do consumismo.
Segundo Buckingham, é possível constatar neste grupo de autores um determinismo
tecnológico no sentido de beneficiar o desenvolvimento infantil de forma universal e
permanente (BUCKINGHAM, 2006).
Em um outro polo teórico, a corrente oriunda da tese do desaparecimento da infância
parece apresentar um tipo diferente de determinismo tecnológico, desta vez no sentido de
prejudicar não apenas o desenvolvimento da infância, mas sua própria existência. Ela parece
não oferecer solução para o desenvolvimento de um papel mais ativo da criança na definição
do seu próprio caminho enquanto criança, dando a entender, segundo Buckingham, que a ela
deveria caber apenas a submissão irresistente à autoridade dos adultos (BUCKINGHAM,
2006, p. 28-30).
De um modo geral, evidencia-se, assim, a ausência de uma uniformidade cognitiva no
uso de tecnologias digitais pelos jovens como um todo. A heterogeneidade socioeconômica e
cultural mostra-se determinante neste sentido.
Entre todas as correntes discutidas, aquela sobre a qual nos demoramos especialmente
foi a linha que defende a ideia de que as crianças contemporâneas são nativas digitais. Esta
opção se deu por acreditarmos que esta corrente é a que mais se aproxima do discurso
otimista do mercado em relação à infância na Internet, e a que mais referenda o
empoderamento infantil defendido pelas empresas. Essa visão é compartilhada por
Buckingham, que chega a afirmar que

72

[...] a nova era de Tapscott parece representar a ‘apoteose do consumismo’ –
uma era garantida pela propaganda sob medida, por uma força de trabalho
‘flexível e pela busca incansável de lucros através da ‘inovação’.
(BUCKINGHAM, 2006, p. 34).

Este discurso parece estar relacionado também à propagação da ideia de felicidade
através do consumo na infância, na medida em que associa o uso das redes não apenas a um
melhor desenvolvimento cognitivo das crianças, mas sobretudo a um futuro brilhante para
cada indivíduo e para a sociedade como um todo – desde que os mais velhos forneçam espaço
adequado para o empoderamento e desenvolvimento da “geração digital”.
De fato, o mercado desenvolve muitas estratégias para engajar as crianças na
propagação do seu conteúdo. O uso de youtubers mirins – sobre os quais nos deteremos
adiante – é uma delas. Karageorgiadis e Toledo (2015, p. 73), por sua vez, citam o uso de
sites com objetivos aparentemente lúdicos ou educacionais para promover produtos
alimentícios e brinquedos, “marcando na memória das crianças a imagem e o nome da marca
associados a conteúdos positivos”.
Segundo a pesquisa TIC Kids Online 2015, entre as crianças com entre 11 e 12 anos
de idade, 76% afirmaram ter contato com a publicidade através da TV; 54% em sites de
vídeos; 44% através das redes sociais; 37% em sites de jogos; e 20% em mensageiros
instantâneos (CGI.BR, 2016, p. 396-397). Estas proporções crescem com o aumento da idade,
o que nos permite interpretar que o amadurecimento e a ampliação da experiência tornam esse
tipo de conteúdo mais visível. Estes percentuais se aplicam sobre o total de crianças que são
usuárias de internet.
Sampaio e Cavalcante coordenaram um estudo desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa
da Relação Infância, Juventude e Mídia (GRIM), vinculado à Universidade Federal do Ceará,
que trouxe resultados ilustrativos dessa realidade. A pesquisa, que envolveu grupos focais
com crianças de 9 a 11 anos de idade em dez escolas de cinco capitais brasileiras, também
notou o reconhecimento da publicidade por crianças em diferentes plataformas – em alguns
casos, com reclamações a respeito do caráter invasivo e inoportuno da abordagem
(SAMPAIO; CAVALCANTE, 2016, p. 52-59).
A pesquisa do Comitê Gestor traz outras informações pertinentes. De acordo com o
levantamento, 28% das crianças de 11 a 12 já buscaram informações sobre produtos e marcas
na Internet (CGI.BR, 2016, p. 179). 37% dessas crianças curtiram ou seguiram conteúdo
publicitário nas redes sociais; 18% compartilharam e apenas 10% bloquearam ou deixaram de
seguir páginas com tal conteúdo (IDEM, p. 401).
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A pesquisa TIC Kids Online Brasil estudou ainda o impacto da publicidade online nas
crianças para que elas influenciem nas decisões de compra dos pais – o “Fator Amolação” que
estudamos no capítulo anterior. Esta parte da pesquisa, respondida pelos pais e responsáveis,
apontou que 36% das crianças de 9 a 10 anos e 32% das crianças de 11 a 12 anos pediu algum
produto após contato com a publicidade na Internet (CGI.BR, 2016, p. 425). Entre os itens
pedidos pelas crianças dessas faixas etárias, podemos citar equipamentos eletrônicos, com
20% e 22%, respectivamente; jogos eletrônicos, com 17% e 15%; e brinquedos, com 19% e
9% (IDEM, p. 426-427). Em ambas as faixas etárias, em torno de 49% dos pais/responsáveis
que receberam pedidos das crianças acabaram cedendo aos apelos de consumo (IDEM, p.
429).
Os dados fornecidos pela pesquisa são ilustrativos da exposição das crianças à
publicidade na rede. O acompanhamento dos pais poderia fornecer, por sua vez, um nível
maior de proteção em sua navegação. No entanto, além dos desafios discutidos anteriormente
no que tange ao “Fator Amolação”, a mediação parental enfrenta um desafio particular no
contexto das mídias digitais – a dificuldade de controlar as atividades que a criança executa
na rede sem a supervisão dos adultos.
Segundo Guzzi (2015, p. 51), entre as motivações para crianças e adolescentes
entrarem nas redes é possível citar a vontade de bater papo, fazer amizades, jogar, postar
conteúdo, entre outras atividades que acabam acarretando em exposição. No mesmo sentido,
Buckingham (2006, p. 47) acredita que haja uma tendência contemporânea de deslocamento
da diversão infantil do espaço público (como o cinema e o bairro) para o espaço privado
(como a TV, o computador e o videogame domésticos) e deste para um espaço
individualizado (aqueles aparelhos migram para o quarto das crianças).
A pesquisa TIC Kids Online parece fornecer novos argumentos para um entendimento
de crescente individualização do entretenimento infantil, na medida em que aponta também
um uso cada vez maior de dispositivos móveis – cujo uso é frequentemente individualizado,
especialmente no caso dos celulares – como principal plataforma de conexão das crianças e
adolescentes à Internet (CGI.BR, 2016, p. 162). O celular era usado em 2015 por 70% das
crianças de 9 a 10 anos e por 81% das crianças de 11 a 12 anos (IDEM, p. 365).
De resto, Guzzi acredita que o quarto é especialmente apelativo para as crianças
porque permite a elas se entreterem sem a vigilância dos pais. Na visão da autora, trata-se do
“lugar onde a criança ou o adolescente encontra maior privacidade, representando, portanto,
um desafio para os pais no que se refere à mediação no acesso à rede” (GUZZI, 2015, p. 49).
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3.4 INFÂNCIA E NOVAS TECNOLOGIAS: O YOUTUBE
Segundo Sampaio e Cavalcante (2016, p. 20), o entretenimento é a principal forma de
interação das crianças com as mídias. E é neste sentido que o YouTube se destaca como
atividade de lazer infantil no âmbito das mídias digitais. O estudo do GRIM indagou às
crianças o que elas mais gostavam de fazer na Internet e, em resposta, encontrou referências
ao YouTube em todos os grupos realizados (SAMPAIO; CAVALCANTE, 2016, p. 48).
YouTube é o segundo site preferido dos jovens, atrás apenas do Facebook, segundo Blaya et
al (2016, p. 48).
De fato, o YouTube tem sido uma plataforma amplamente utilizada por crianças para
se expressar e/ou para se divertir através de conteúdo direcionado a elas. Segundo CORRÊA
(2015, p. 14), no Brasil, particularmente, dos 100 canais de maior audiência no YouTube em
novembro de 2015, 36 abordavam conteúdo direcionado ou consumido por crianças de até 12
anos.
Estudo desenvolvido por Cabello, Claro e Cabello-Hutt (2016, p. 38) com base nos
dados brutos da pesquisa TIC Kids Online 2014 aponta que 66% dos respondentes assistiam a
vídeos no YouTube quando queriam, 22% podiam assistir mediante autorização ou sob
supervisão parental e outros 12% não tinham autorização para assistir em nenhum momento.
Corrêa realizou uma pesquisa através de questionário online preenchido por pais ou
responsáveis para mapear a audiência infantil no YouTube. Em sua pesquisa foram
identificados 110 canais consumidos por crianças. Estes canais totalizavam mais de 20
bilhões de visualizações, sendo que, destes, 16% tinham origem na televisão e acachapantes
84% possuíam origem no próprio YouTube (IDEM, p. 18). Significa que para cada vídeo
assistido com origem na TV, haviam 5,2 com origem na própria rede. Atualização da pesquisa
realizada em 2016 reuniu 176 canais totalizando 30 bilhões de visualizações (CORRÊA,
2016, p. 4).
Segundo a pesquisa TIC Kids Online, 54% das crianças de 9 e 10 anos e 60% das
crianças de 11 e 12 anos assistem vídeos, filmes e programas de TV online (CGI.BR, 2016, p.
378). Segundo o IBOPE, são 3,1 milhões de usuários de internet com entre 2 e 17 anos que
assistem vídeos online, dos quais 48% o fazem diariamente (DANTAS; GODOY, 2016, p.
96).
Ainda segundo a TIC Kids Online, entre crianças e adolescentes de 9 a 17 anos,
utilizando um critério socioeconômico, percebemos uma diferença grande entre as classes
AB, na qual 70% assistem vídeos, e DE, na qual essa atividade é realizada por 46% (CGI.BR,
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2016, p. 378). O relatório da pesquisa credita essa diferença ao fato de ser uma atividade que
exige maior velocidade de conexão à Internet – característica diretamente influenciada pela
condição socioeconômica da família (IDEM, p. 169).
A pesquisa de Corrêa (2015; 2016) identificou sete categorias de canais consumidos
pelo público infantil no YouTube, a saber: canais de games/Minecraft (vlogs e gameplays);
programação infantil da TV; programação infantil fora da TV (desenhos e musicais);
youtubers teens; youtubers mirins; brinquedos/unboxing; e educativos.
Todas essas categorias movimentam centenas de milhões ou bilhões de visualizações
entre os canais monitorados. Todas elas tiveram um crescimento significativo na audiência
entre novembro de 2015 e março de 2016 – os dois momentos em que a audiência dos canais
foi medida. Duas categorias, no entanto, tiveram um crescimento acima de 200% no período:
as categorias de brinquedos/unboxing e de youtubers mirins (CORRÊA, 2016, p. 4).
Corrêa (2016, p. 9) sistematiza alguns formatos de conteúdo infantil que parecem se
destacar no YouTube atualmente. Em nossa dissertação, nos aproveitaremos em parte da
sistematização da autora, mas incluiremos também observações nossas.
Um dos formatos identificados por Correa é o das “novelinhas” realizadas com
brinquedos, frequentemente controlados por adultos (IBIDEM). São histórias sequenciais
contadas através de bonecos ou figuras criadas com massinha que ganham vida por meio de
vozes infantis em off. Este tipo de conteúdo engaja a criança de forma sistemática, sempre
chamando para um vídeo subsequente, fidelizando a criança ao canal em questão.
Além das novelinhas, identificamos também, com alguma frequência, a versão
“capítulo único” delas, que chamaremos simplesmente de “historinhas”. Sem o apelo do
engajamento sequencial, os vídeos de historinha apresentam conteúdo com início, meio e fim,
com papeis interpretados por crianças e, às vezes, também por adultos.
Outro formato frequente é o do unboxing. Este formato diz respeito à prática de abrir
caixas de brinquedo na frente de uma câmera, explicando seu conteúdo e funcionamento com
uma voz infantilizada enquanto brinca e se diverte com o produto (CORRÊA, 2016, p. 11).
O review é um formato no qual o brinquedo não é apenas descoberto, mas também
analisado (IBIDEM). O youtuber elabora uma opinião a respeito do brinquedo, geralmente
positiva. O review, contudo, não precisa da abertura da caixa para acontecer.
Algumas marcas, como a Pampilli, proprietária do canal Mundo da Menina, preferem
desenvolver conteúdo editorial de variedades, incluindo desde vídeos com tutoriais no estilo
“faça você mesmo” a dicas de moda/maquiagem, passando por entrevistas e bate-papos com
personalidades do mundo infantil.
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Desenhos animados são também um formato extremamente popular no YouTube. Para
constatar essa informação, basta verificar a lista dos canais brasileiros com maior número de
visualizações e lá encontraremos, em primeiro lugar, com uma diferença de mais de um
bilhão para o segundo colocado, o canal Galinha Pintadinha.
Outro formato extremamente popular na plataforma é o gameplay. Trata-se de um tipo
de vídeo que é a gravação da tela de um jogo em andamento. O gameplay leva quem assiste
para uma imersão no jogo tal qual foi jogado pelo youtuber que o controla. É um tipo de
vídeo que apresenta macetes, dicas, piadas e comentários diversos sobre o jogo em questão.
O vlog infantil é o formato criado pelos youtubers mirins e consiste em um diálogo
entre a criança e a câmera, no qual ela pode falar sobre quaisquer assuntos. Estes vídeos
costumam envolver brinquedos, brincadeiras e conversa com fãs. Trata-se de um formato
adaptado dos youtubers mais velhos, que já utilizam a linguagem vlog desde o início do
YouTube.
Outro formato típico dos youtubers mirins é o de desafios e brincadeiras. Trata-se de
vídeos em que crianças ou crianças e adultos participam de uma brincadeira com regras prédefinidas. Em geral, são vídeos repletos de cenas engraçadas.
Por fim, deve-se mencionar o formato educativo/explicativo, presente em canais
diversos, muitas vezes de forma divertida e popular.
Esta compilação apresenta um quadro geral das opções de conteúdo oferecidas às
crianças no âmbito do YouTube. Trata-se de lista inevitavelmente inconclusa, na medida em
que a constante renovação do YouTube e da Internet não permite enrijecer quaisquer leituras
demasiadamente. Não obstante, os formatos mencionados não são caixas fechadas
independentes uma da outra, mas sim formas flexíveis, à semelhança das massinhas infantis,
que podem se juntar e se descolar facilmente de acordo com a intenção de quem está
produzindo o conteúdo em questão. Os youtubers mirins, particularmente, têm se mostrado
bem versáteis no que tange à exploração de formatos de conteúdo em seus canais.
Em 2015, a pesquisa de Corrêa apontou que aproximadamente 32% dos
pais/responsáveis afirmaram que os filhos assistem a vídeos de abrir brinquedos (também
conhecidos como unboxing) e 25% que eles assistem a vídeos feitos por crianças – os
youtubers mirins (CORRÊA, 2015, p. 26). Considerando o nível de crescimento dessas duas
categorias de canais em número de visualizações, parece bem razoável que estes índices
também tenham crescido no período.
De acordo com a pesquisa do GRIM, a presença da publicidade no YouTube foi
notada em todos os grupos e questionada em seis dos dez grupos (SAMPAIO;
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CAVALCANTE, 2016, p. 59). Foram muitas reclamações a respeito da quantidade e da
inconveniência dos anúncios na plataforma. Um dos participantes da pesquisa chegou a
afirmar que a publicidade no site “dá até dor de cabeça” (IBIDEM).
No entanto, é importante deixarmos claros que, até aqui, estamos falando da
publicidade ostensiva, aquela que deixa claro que possui um objetivo mercadológico. A
pesquisa identificou algumas estratégias desenvolvidas pelas crianças para reconhecer estas
intervenções, entre as quais destacamos
A localização da publicidade em relação aos outros gêneros da programação
- como [...] o fato de interromper/preceder ou suceder um vídeo no YouTube,
ou ainda a disposição em que aparece na tela do computador [...]
(SAMPAIO; CAVALCANTE, 2016, p. 81).

Algumas crianças de um grupo específico, segundo Sampaio e Cavalcante (2016, p.
105) foram capazes inclusive de reconhecer persuasão oculta em conteúdo corrente de pelo
menos um canal de youtubers. As crianças demonstraram perceber que parte do discurso do
canal era orientado para promover produtos e comércio eletrônico. Elas demonstraram
também ter conhecimento de que canais de youtubers podem ser “patrocinados” por marcas
(IBIDEM).
Deve-se ressaltar, no entanto, que esse diálogo aconteceu apenas em um dos dez
grupos pesquisados e que, portanto, na grande maioria dos grupos esse aspecto passou
despercebido.
A persuasão oculta já era uma ferramenta bastante utilizada pelas empresas para
seduzir consumidores bem antes da eclosão da Internet. Este assunto foi abordado no Capítulo
2 desta dissertação. A presença da persuasão oculta direcionado ao público infantil no
YouTube se dá através dos formatos mencionados acima, entre os quais podemos destacar o
unboxing, o review e as novelinhas.
Neste contexto, um tipo específico de canal se destaca por sua capacidade de percorrer
com especial destreza os diferentes formatos de conteúdo e de apresentá-los de forma que as
crianças entendam com maior facilidade. Estamos falando dos youtubers mirins.
Esses produtores de conteúdo precoces, que são um fenômeno relativamente recente,
estão ocupando um espaço cada vez maior no âmbito do YouTube, atraindo milhões de
inscritos e bilhões de visualizações de vídeos. Não por acaso, já chamaram a atenção dos
anunciantes do meio publicitário. Segundo Vitor Knijnik, sócio da Rede Snack (rede
brasileira de canais no YouTube), os youtubers mirins “estabelecem um diálogo com o
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público, situação diferente dos canais à [sic] cabo dedicados ao público infantil como
Discovery Kids, que são elaborado por adultos” (MAIA, 2015).
À semelhança dos pares mais velhos, todos os grandes canais de youtubers mirins
geram ganhos financeiros dentro da plataforma. Eles não revelam o quanto arrecadam. No
entanto, estimativas de mercado que veremos mais adiante dão conta de que youtubers mirins
brasileiros podem estar tendo retornos financeiros na casa dos milhões de reais anualmente,
apenas com publicidade.
Ainda assim, é preciso esclarecer que publicidade não é a única receita desses
pequenos empreendedores digitais. Eles recebem para participar de encontros promovidos por
fabricantes e varejistas, veicular promoções e merchandising, bem como participar de
campanhas publicitárias em outras mídias (MAIA, 2015).
Segundo o YouTube, a idade mínima para manter um canal na plataforma é de 13
anos. Ainda assim, a empresa permite a existência de canais infantis quando criados e
gerenciados pelos responsáveis pelas crianças (PACETE, 2016). A esse respeito, pode-se
dizer que, em toda as notícias que revisamos para este trabalho, os pais dos youtubers mirins
se posicionaram no sentido de controlar o que os filhos podem e o que não podem fazer/dizer
no conteúdo que publicam.
Os pais costumam se responsabilizar pela produção e/ou edição dos vídeos, bem como
pelo controle financeiro do canal. Nos casos de youtubers que estudamos um pouco mais a
fundo e encontramos informação disponível, os pais repetem que não incorporam os ganhos
obtidos através dos canais de seus filhos à rotina financeira familiar. No lugar disso, eles
mantêm poupanças para que seus filhos aproveitem da forma que lhes faça mais sentido
quando chegar a idade adulta.
A presença dos pais no vídeo, contudo, não é uma regra. Há youtubers que passam a
maior parte do tempo com pelo menos um dos seus pais na tela. Outros, contudo, passam a
maior parte do tempo sozinhos com seus conteúdos. Entre os perigos da ausência de adultos
no vídeo podemos citar uma exposição maior da criança na rede, bem como o reforço do
sentimento de antiadultismo entre os admiradores de cada canal.
Começamos a observar o universo dos youtubers mirins em dezembro de 2015, pouco
antes de definirmos este como sendo o nosso objeto de pesquisa. Nas buscas que realizamos à
época através da imprensa, encontramos referências a diversos canais como os de Júlia Silva,
Manoela Antelo, Juliana Baltar, Carol Santina e Bel Para Meninas. Estes cinco canais, todos
femininos, revezavam-se nas matérias jornalísticas dos principais veículos de comunicação
que discutiam a eclosão dos youtubers mirins.
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Decidimos nos debruçar sobre estes canais para começar a entender o fenômeno e
nossa primeira descoberta foi a existência de uma ampla rede de links entre estes e outros
canais infantis do YouTube. Através do frame “canais em destaque” (FIGURA 1), que fica
visível ao lado direito da tela inicial dos canais no YouTube, percebemos que cada criança
compartilhava links para outros sites de youtubers mirins, bem como de youtubers mais
velhos com quem se relacionavam ou que admiravam.
FIGURA 1 – PÁGINA INICIAL DO CANAL DE JULIANA BALTAR EM 11/06/2016, COM
“CANAIS EM DESTAQUE” E “CANAIS RELACIONADOS” À DIREITA

Fonte: YouTube.

A rede que descobrimos através dos canais em destaque e dos canais relacionados
abrangia uma enormidade de nós, que não nos dispusemos a tentar mensurar. À medida que
saíamos dos principais hubs da rede (os canais mencionados acima), nos deparávamos sempre
com novas composições de links e nós que muitas vezes culminavam em canais
razoavelmente ativos ainda que com poucos inscritos.
Neste processo de descoberta, aproveitamos outro caminho para explorar o universo
dos youtubers mirins: os comentários deixados em cada vídeo (FIGURA 2). Ali notamos uma
diversidade ainda maior de crianças produtoras de conteúdo participando e conversando sobre
os temas de interesse delas. Novamente, descobri youtubers razoavelmente ativos, com
poucos inscritos, em alguns casos usando a sessão de comentários dos vídeos mais populares
para promoverem seus próprios canais.

80

FIGURA 2 – COMENTÁRIOS NO VÍDEO “DESAFIO DO POKEMON CONTINUAÇÃO”
PUBLICADO EM 31/08/2016 NO CANAL BEL PARA MENINAS

Fonte: YouTube.

Observando esta rede, chegamos a algumas conclusões: a) esta rede online de
youtubers mirins se articula e dialoga não apenas através do YouTube (às vezes por meio de
vídeos e às vezes por meio de comentários), mas também de outras redes sociais (como o
Instagram e o Facebook, entre outras); b) esta rede possui um espaço de encontro físico (os
encontrinhos) que é aberto sempre que há um objetivo promocional; e c) os membros dessa
rede contribuem qualitativamente para a produção de conteúdo de outros membros, com
opiniões, sugestões e compartilhamento.
Ao longo de 2016, novas matérias, ensaios e artigos foram publicados comentando e
relacionando os youtubers mirins. Neste processo, fomos descobrindo outros nomes que se
destacavam no YouTube e que estavam fora daquela parte da rede que identificamos em
dezembro de 2015.
Em abril de 2016, listamos 27 canais produzidos por crianças ou por youtubers que
buscavam dialogar diretamente com o público infantil. Estes canais tinham pelo menos
50.000 inscritos (com a exceção do canal Caduzinho Carvalho) e faziam parte da rede inicial
que identificamos em dezembro. Essa lista foi criada para verificarmos os canais mais
populares entre as crianças no YouTube.
Revisitamos esta lista em maio, incluindo canais populares que descobrimos através
da mídia ou do próprio YouTube – que, em sua página inicial, apresenta recomendações de
vídeo com base nos interesses do usuário – e retirando canais que possuíssem menos de

81

100.000 inscritos. Nossa lista passou então a ter 20 canais. A partir daí, acompanhamos a
evolução deles em número de inscritos (Tabela 2) e de visualizações (Tabela 3) nos meses de
junho, julho e novembro.
Abaixo, segue o resultado dessas observações, ordenado pela última verificação no
número de inscritos:
TABELA 2 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS DOS CANAIS EM 2016
Canal
Isaac do Vine
Bel para Meninas
Juliana Baltar
Julia Silva
Manoela Antelo
Carol Santina
Canal da Lulu
Duda Guedes
Eloah e Diversão
Duda Monster High
Rick Santina
Canal da Lelê
Marina Bombonato
Felipe Calixto
Julia Silva TV
Sarinha
Vida de Amy
Isabela Vaidosa
Caduzinho Carvalho
Sophia Santina

11/04/1635
n.d.
1.632.000
871.000
1.111.000
805.000
447.000
263.000
293.000
266.000
211.000
149.000
n.d.
184.000
224.000
278.000
n.d.
221.000
99.000
33.000
n.d.

22/05/1636
1.866.000
1.817.000
1.129.000
1.294.000
870.000
486.000
356.000
345.000
310.000
270.000
176.000
112.000
231.000
246.000
297.000
172.000
235.000
142.000
103.000
111.000

10/06/16
2.025.933
1.907.061
1.233.485
1.336.639
898.395
535.658
428.157
355.242
336.995
286.747
231.723
124.168
251.126
258.098
303.592
184.876
241.096
148.231
127.681
129.016

10/07/16
2.250.454
2.082.529
1.359.226
1.402.526
932.651
576.106
483.257
366.327
371.640
318.220
264.782
151.373
270.656
271.408
312.127
211.577
251.682
156.659
176.602
141.978

11/11/16
2.959.903
2.705.980
2.019.899
1.689.003
1.080.483
731.252
659.384
516.447
490.006
423.518
394.658
389.764
382.274
374.379
347.990
342.699
333.099
279.506
275.157
203.977

Fonte: YouTube

Em abril de 2016, o canal com maior número de inscritos em nossa compilação era o
canal Bel Para Meninas, que já demonstrava grande profissionalismo em suas produções e
publicava vídeos diversas vezes por semana naquele momento. Júlia Silva, que antes da Bel
era frequentemente considerada a principal youtuber mirim do Brasil (MAIA, 2015; FALA
BRASIL, 2015) aparecia em segundo enquanto mantinha um outro canal na lista dos mais
assistidos: o Júlia Silva TV. Tanto Júlia quanto a Bel já tinham passado a marca de um milhão
de inscritos. Juliana Baltar e Manoela Antelo se aproximavam dessa marca.
Chamava-nos a atenção, na época, o fato de que os canais femininos se destacavam
sobremaneira neste conjunto. Como falamos um pouco acima, a compilação que realizamos
em abril não foi nosso primeiro contato com o universo dessas crianças. Antes de iniciar a
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pesquisa, havíamos nos debruçado sobre literatura acadêmica e notícias na mídia sobre o
assunto. Havíamos sedimentado a hipótese de que, por algum motivo, as meninas se
engajavam mais neste tipo de conteúdo que os meninos. Mais uma vez, nossa pesquisa abria
uma nova frente de abordagem teórica e metodológica – a influência das questões de gênero
no contexto dos youtubers mirins – que precisávamos deixar de lado para não perder o foco
do debate a respeito do discurso de felicidade atrelado ao consumo.
Foi por isso que incluímos o canal do Caduzinho Carvalho na nossa primeira
compilação. Trata-se de um entre os 3 únicos meninos representados naquele levantamento.
Por isso, em maio, nos surpreendemos quando descobrimos o canal Isaac do Vine, que nos
apareceu como recomendação de conteúdo pelo YouTube.
Tratava-se de um canal que não havia sido identificado nas leituras sobre as quais
tínhamos nos debruçado até então. O mais surpreendente é que se tratava do canal com maior
número de inscritos entre os canais de youtubers mirins que havíamos descoberto. Desde
aquele momento, passamos a incluí-lo em nosso monitoramento. Fizemos o mesmo com
outros três canais femininos que descobrimos na ocasião.
TABELA 3 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES DOS CANAIS EM 2016
Canal
Bel para Meninas
Juliana Baltar
Julia Silva
Manoela Antelo
Canal da Lulu
Canal da Lelê
Isaac do Vine
Eloah e Diversão
Duda Monster High
Felipe Calixto
Carol Santina
Marina Bombonato
Sarinha
Vida de Amy
Julia Silva TV
Duda Guedes
Caduzinho Carvalho
Isabela Vaidosa
Rick Santina
Sophia Santina

11/04/1637
691.000.000
283.000.000
365.000.000
180.000.000
69.000.000
n.d.
n.d.
80.000.000
45.000.000
37.000.000
35.000.000
21.000.000
n.d.
38.000.000
43.000.000
25.000.000
5.000.000
17.000.000
7.000.000
n.d.

22/05/1638
780.000.000
369.000.000
399.000.000
192.000.000
101.000.000
85.000.000
90.000.000
93.000.000
54.000.000
44.000.000
39.000.000
29.000.000
24.000.000
41.000.000
45.000.000
30.000.000
13.000.000
22.000.000
9.000.000
4.000.000

10/06/16
825.013.280
413.171.215
413.318.218
198.490.751
122.127.626
91.483.643
100.302.363
99.186.124
58.226.978
47.192.352
43.281.331
33.148.936
27.195.267
41.989.535
46.645.350
32.011.810
17.572.480
22.921.558
12.314.995
5.747.988

10/07/16
11/11/16
908.269.484 1.181.576.495
462.756.849 649.440.691
434.851.689 504.858.988
205.279.110 230.794.295
146.230.981 218.982.116
104.032.125 207.102.933
113.556.995 175.498.756
107.560.677 139.827.552
66.363.307
89.754.242
51.571.204
79.748.783
48.411.996
67.111.139
38.093.283
58.162.923
33.039.695
55.473.876
44.642.320
55.005.603
48.237.530
54.779.483
33.905.458
47.185.110
24.967.592
44.779.479
24.504.816
38.217.526
16.447.104
30.041.089
6.880.963
12.208.208

Fonte: YouTube
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Uma coisa que nos chamou a atenção no canal do Isaac, contudo: ele tinha muito
poucas visualizações quando comparado às outras meninas que possuíam quantidade similar
de inscritos. De fato, apesar de ser o canal com maior número de inscritos, era apenas o
sétimo em número de visualizações, atrás inclusive de canais com menos de 20% do seu
alcance no primeiro critério.
O que observamos é que o Isaac tendia a publicar vídeos de forma muito mais
inconstante que as suas colegas. Além disso, Isaac é uma criança que chegou ao YouTube
depois de fazer sucesso em outra rede social, o Vine, uma rede especializada em vídeos
curtíssimos, de até 6 segundos39.
Neste sentido, o conteúdo do Isaac também diferia um pouco do conteúdo das outras
meninas, incluindo uma quantidade grande de vídeos em que o principal gancho é o Isaac
sozinho e contando piadas diretamente para as câmeras, em uma estética de vlog de humor,
sem a presença de adultos, e – talvez aqui esteja outra explicação para a menor adesão das
crianças – com uma presença reduzida de brinquedos. O canal de Isaac, que é uma criança
com 6 anos de idade, a nosso modo de ver parecia se relacionar mais com canais de préadolescentes/adolescentes, apesar de o rapazinho se intitular “o youtuber mirim mais famoso
do Brasil” (ISAAC DO VINE, 2016).
Três canais, contudo, se destacaram tanto em termos de inscritos quanto em termos de
visualizações. São os canais Bel Para Meninas, Juliana Baltar e Júlia Silva. Vamos agora falar
um pouco mais de cada um deles.
Isabel Peres Magdalena, com 9 anos de idade, moradora do Rio de Janeiro, é quem
está à frente do canal Bel Para Meninas, que possuía, em 11 de novembro de 2016, 2,7
milhões de inscritos e quase 1,2 bilhão de visualizações através de 1.140 vídeos que são
publicados diariamente no canal. Segue abaixo a descrição do seu perfil no YouTube:
Esse é o canal Bel para meninas o maior da categoria kids do Brasil e um
doa [sic] 10 mais assistidos do Brasil segundo Google
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/articles/youtube-voce-conhecea-Bel.html
Aqui no canal você encontra desafios divertidos, teatrinhos e novelinhas que
passam mensagens do bem de forma bem divertida.
Também ensino receitas, dou dicas de moda, beleza e mostro um pouco de
mim sempre acompanhada por minha mãe.
Beijinho doce com gostinho de sorvete de chocolate para todos os melhores
seguidores do mundo e agora melhores leitores também.
39

Da mesma forma que o Twitter hoje já permite a publicação de conteúdos com mais de 140
caracteres, o Vine também chegou a aceitar vídeos superiores a seis segundos. No fim de 2016, o Vine
anunciou que encerraria suas atividades em janeiro de 2017 (VINE, 2016).
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Bel, como é conhecida, é destaque de um portal de negócios do Google que promove
os canais mais visualizados do YouTube. Segundo a página do portal, em um ano o Bel Para
Meninas cresceu 51 vezes em número de visualizações (GOOGLE, 2016). Bel hoje possui,
além do canal no YouTube, um perfil oficial no Instagram e uma fan page no Facebook.
Bel está entre as youtubers mirins que possuem um discurso menos ostensivo na
direção do consumo. Ela, que conta frequentemente com a participação de sua mãe nos
vídeos, costuma apresentar conteúdos um pouco mais críticos em relação ao comportamento
consumista. Isso não a impede, contudo, de promover produtos ou marcas em seus canais,
nem mesmo de fazer vídeos de unboxing. Bel inclusive ganhou da Disney uma viagem a
passeio para o parque (JANSEN, 2015). Ainda assim, ela parece se destacar das demais ao
abraçar abertamente a ideia de felicidade como meta alcançável através do esforço de cada
um neste sentido.
A esse respeito, um fato observado em vídeos publicados pela Bel em março deste ano
chamou a nossa atenção. A youtuber mirim havia lançado recentemente um livro escrito junto
com sua mãe intitulado “Segredos da Bel”, que rapidamente alcançou a lista dos mais
vendidos da Veja (BEL PARA MENINAS, 2016b). O evento de lançamento do livro contou
com a presença de mais de 5.000 crianças segundo o canal, que gritavam coros como “Bel, eu
te amo” e “o que importa é ser feliz” (BEL PARA MENINAS, 2016a).
Esta última frase gritada pelas fãs da Bel é bem significativa da mensagem que a
youtuber mirim tenta transmitir aos seus inscritos. É bem significativa também do ideal de
felicidade que mencionamos anteriormente. É, ao mesmo, uma representação do discurso de
felicidade atrelado ao consumismo veiculado no canal Bel Para Meninas, e uma representação
de um discurso de felicidade típico da sociedade de consumo, carregado dos mesmos valores
sobre os quais discutimos no Capítulo 2.
A popularidade que Bel e as outras meninas vêm obtendo desde 2015 oferece ensejo
para estudos na temática da celebridade, o que não faremos neste trabalho. Não vamos aqui
nos alongar sobre a relação entre Bel e suas fãs, mas uma coisa parece oportuno destacar: o
fato de as fãs terem gritado “o que importa é ser feliz” como forma de manifestar seu carinho
com a Bel evidencia, ainda, que esse discurso é um dos elementos que fortalece o vínculo
entre ídolo e fãs.
O canal Bel Para Meninas surgiu como uma variação do canal que sua mãe havia
lançado anteriormente no YouTube, o Penteados Para Meninas. Fran, a mãe da Bel, era,
portanto, uma youtuber antes da filha, que era apenas sua modelo no canal. A ideia de criação
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do canal, segundo a mãe, partiu da própria Bel. “Ela tinha que ficar paradinha para eu poder
fazer os penteados. E como a Bel gosta muito de falar, fala muito, fala alto, ela começou a
pedir: ‘Mãe, eu gosto de falar. Não quero ficar só assim, sorrindo’” (FANTÁSTICO, 2015).
Segundo Bel, os vídeos são pouco ensaiados entre ela e a mãe: “É o que sai na hora
mesmo”, diz a menina, que quer ser apresentadora de televisão quando se tornar adulta. Os
pais da criança afirmam monitorar de perto a participação dela nas redes sociais em geral e no
YouTube em particular (JANSEN, 2015). As gravações acontecem nos fins de semana. Fran é
quem filma e edita os vídeos (MAGDALENA, 2016). Em 2015, quando nasceu a irmã mais
nova da Bel, ela e sua mãe criaram também um canal para o bebê, chamado Nina Para
Meninas.
A ferramenta Social Blade estimava, em 2 de dezembro, que Bel atingia mais de 50
milhões de visualizações por mês. Além disso, seus vídeos geravam uma receita mensal de
13,2 a 211,1 mil dólares e uma receita anual de 158,3 mil a 2,5 milhões de dólares, apenas
com publicidade no canal Bel Para Meninas (SOCIAL BLADE, 2016c).
Juliana Baltar, também com 9 anos, possui o canal que leva o seu nome e que possuía,
em 11 de novembro de 2016, mais de 2 milhões de inscritos e quase 650 milhões de
visualizações através de 260 vídeos que são publicados em média 3 vezes na semana. Segue
abaixo a descrição do seu perfil no YouTube:
Meu nome é Juliana Baltar, tenho 9 anos e aqui posto vídeos de Novelinhas
da Barbie, brinquedos da Polly, a rotina da minha bebê Reborn, desafios
engraçados, teatrinhos e muito mais. Inscreva-se no canal para ficar por
dentro de tudo!
SE VOCÊ QUER ASSISTIR, VEM COMIGO!!!

Juliana Baltar é a detentora dos vídeos mais assistidos entre todas as youtubers mirins.
Uma novelinha que produziu centrada na sua boneca Baby Alive já ultrapassou 50 milhões de
exibições em um único vídeo – marca comparada à de estrelas da música.
Ela, que também vive no Rio de Janeiro, dedica três dias por semana para as
gravações. De acordo com sua irmã Rafaella, que a ajuda a gerenciar o canal, as gravações
começam depois que Juliana termina as tarefas da escola. “Gravamos no período da tarde, não
é todo dia. Geralmente segunda, quarta e quinta”, afirma a irmã (BERTOLINO, 2016).
Rosane, a mãe de Juliana, afirma que é preciso definir horários para que a filha não
ponha o YouTube acima de outras prioridades da vida. “Se eu deixar, ela fica direto no celular
abastecendo as redes sociais, combinando algo para um vídeo, respondendo algum
comentário”, afirma a mãe (CARPANEZ, 2016).
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Uma das principais dificuldades, diz, é responder as mensagens. A mãe afirma que há
uma grande pressão por parte do público para que Juliana responda a todos os comentários –
tarefa que afirma não considerar possível, mencionando que só no vídeo mais assistido do
canal há mais de 12.000 comentários publicados (IBIDEM).
Diferente da Bel, quem teve a ideia de criar o canal da Juliana Baltar não foi a criança,
mas a irmã: “A ideia surgiu quando eu vi a Juliana gravando as próprias brincadeiras com o
celular da minha mãe, então eu perguntei se ela queria que eu gravasse e postasse no
YouTube, ela ficou super empolgada e topou na hora” (BERTOLINO, 2016).
Rafaella é quem produz e edita os vídeos da irmã, que são feitos sem roteiros muito
definidos. Rafaella tem também um canal próprio no YouTube voltado para crianças, o canal
Kids Fun, para o qual produz vídeos junto com o seu namorado, que, aliás, também possui um
canal próprio na plataforma.
Juliana, além do seu canal no YouTube, possui também perfis oficiais no Instagram e
no Google+, além de uma fan page no Facebook. Recentemente, Juliana também lançou um
livro: “As aventuras de Juliana Baltar”. A ferramenta Social Blade estimava, em 2 de
dezembro, que Juliana atingia mais de 30 milhões de visualizações por mês. Além disso, seus
vídeos geravam uma receita mensal de 7,8 a 124,8 mil dólares e uma receita anual de 93,6 mil
a 1,5 milhão de dólares (SOCIAL BLADE, 2016d).
Júlia Silva é uma menina de 11 anos que foi uma das primeiras youtubers mirins e foi
também a primeira a obter grande destaque midiático. Seu canal principal, no qual posta
vídeos quase diariamente, possuía em 11 de novembro de 2016 praticamente 1,7 milhões de
inscritos e mais de 500 milhões de visualizações através de 856 vídeos publicados. Segue
abaixo a descrição do seu perfil no YouTube:
Oi Pessoal!
Meu nome é Julia, tenho 11 anos. Como quase todas as meninas da minha
idade, adoro maquiagem, viagens e brincar de bonecas. Também adoro fazer
amizades e me comunicar com as pessoas. Gosto de ler, escrever e falar, sou
muito falante. Por tudo isso, comecei a fazer vídeos no YouTube.
No meu canal você vai encontrar muita diversão: vlogs, viagens,
brincadeiras, tutoriais, coleções, desafios, tags, brincadeiras, entrevistas,
resenhas, novidades e lançamentos e muito mais.
Amo Bonecas e Brinquedos (Monster High, Ever After High, Furby, Frozen,
Baby Alive, Sylvanian Families, Pinypon, etc), Artesanato, Maquiagem,
Moda, Viagens e o Youtube! :)

Júlia Silva é de São José dos Campos (SP) e começou a postar vídeos aos 6 anos
idade. Na época, seu pai estava vivendo na França e os vídeos eram uma forma de ela manter
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contato com ele (CARVALHO, 2016). Eis que a Júlia diz: “Eu comecei mais por brincadeira,
mas depois... [...] eu acho que hoje é a minha vida porque eu amo trabalhar com isso” (FALA
BRASIL, 2015). Júlia quer ser jornalista quando se tornar adulta (JORNAL DIÁRIO, 2016).
Ela já participa de anúncios publicitários pelo menos desde 2015 e mantém hoje em
seu canal uma playlist com anúncios dos quais participou. São diversas as marcas para as
quais a Júlia gravou. O fato de ela anunciar para uma marca não a impede, no entanto, de
fazer análises – os reviews – dos produtos da marca. É o caso, por exemplo, das Pinypon,
bonequinhas da Multikids, para quem Juliana gravou um anúncio publicado em agosto de
2015 (MULTIKIDS, 2015) e depois avaliou o produto em outubro daquele ano (SILVA, J.,
2015).
Em relação às outras meninas, o conteúdo da Júlia Silva parece ser um tanto mais
pautado pela presença de marcas e produtos. Júlia dedica a maior parte dos vídeos aos
brinquedos, seja através de unboxing, seja através de brincadeiras com os produtos. Eventos
em lojas, viagens e promoções também estão constantemente em sua pauta. E esse conteúdo
costuma ser apresentado no espírito da alegria e da felicidade.
A Júlia tem um hábito, contudo, que vai na contramão do consumismo “tradicional”: é
o reaproveitamento de caixas e embalagens para produzir brinquedos e outros objetos, como
nichos e quadros. Este hábito também é registrado em vídeos do seu canal, através de
“tutoriais” nos quais ela mostra o passo-a-passo desenvolvido (SILVA, J., 2013; 2014b).
A família de Júlia afirma que ela “não é remunerada para falar dos brinquedos na
Internet ou para ir aos encontros com os internautas. Quando o local do encontro é oferecido
por alguma empresa, em geral apenas as despesas com a viagem são custeadas pelo anfitrião”
(JORNAL DIÁRIO, 2016).
Seus vídeos são gravados sempre aos sábados para não interferir na rotina da escola. A
família da Júlia participa ajudando nas gravações e nas interações com os fãs (CARVALHO,
2016). Júlia grava seus vídeos através de um telefone celular e, recentemente, organizou um
estúdio próprio. A maior parte dos vídeos do canal expõem a criança sozinha, sem a
participação dos pais. A mãe da Júlia aparece muito pouco na frente das câmeras. Há alguns
meses, seu pai passou a estar mais presente nos vídeos, dividindo a cena com a filha.
Ela hoje possui dois canais no YouTube (Júlia Silva e Júlia Silva TV), perfis oficiais
no Instagram, no Twitter e no Google+, uma fan page no Facebook e um blog oficial. Em
2016, Júlia lançou dois livros: “O Pratinho Saudável da Julia” e “Diário da Júlia Silva”. Júlia
tem também dois primos mais novos que se tornaram youtubers mirins: Caduzinho Carvalho
e Lulu (do Canal da Lulu).

88

A ferramenta Social Blade estimava, em 2 de dezembro, que Júlia atingia mais de 14
milhões de visualizações por mês. Além disso, seus vídeos geravam com publicidade uma
receita mensal de 3,5 a 56,6 mil dólares e uma receita anual de 42,4 a 678,6 mil dólares
apenas no canal principal (SOCIAL BLADE, 2016b).
Nesta seção, observamos que o YouTube como um todo e a rede de youtubers mirins
em particular possuem um caráter aberto e dinâmico, que ocasiona mudanças constantes e que
pode gerar retratos bem diferentes em curtos intervalos de tempo. Desde que iniciamos nossas
observações na plataforma, muitos canais foram sendo descobertos – nenhum nos impactou
tanto quanto a descoberta do Isaac –, às vezes já com uma quantidade bem elevada de
inscritos/visualizações.
Neste sentido, gostaríamos de destacar os canais Gabriela Almeida (com mais de 600
mil inscritos e 400 milhões de visualizações em 2 de dezembro) e Bela Bagunça (com quase
900 mil inscritos e 300 milhões de visualizações em 2 de dezembro). São duas meninas das
quais não havíamos tido notícia até 10 de junho.
Destacamos ainda a incursão youtuber de Maísa Silva (atriz e apresentadora mirim da
rede de televisão SBT), que possuía em 2 de dezembro mais de 2 milhões de inscritos e 100
milhões de visualizações. Já havíamos tido contato com o canal de Maísa Silva anteriormente.
No entanto, entendemos que se trata de um canal oriundo da mídia de massa tradicional e que
Maísa é atriz e apresentadora de TV antes de ser youtuber. Maísa criou seu canal em 28 de
julho de 2014 e publicou o primeiro vídeo em 1 de setembro daquele ano. Ela, contudo, já era
uma comunicadora profissional nesta data. Maísa frequenta a TV desde os 3 anos de idade,
tendo sido inclusive premiada por seu trabalho em 2009 (SILVA, M., 2015).
Concluímos desta forma uma breve contextualização da presença infantil no YouTube
brasileiro. No capítulo seguinte, discutiremos a pesquisa empírica baseada em análise do
discurso empreendida na plataforma.
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4 INFÂNCIA NO TUBO DIGITAL: UMA ANÁLISE DO DISCURSO
Tendo como objetivo verificar de que forma se constitui o discurso de felicidade
através do consumo no âmbito dos canais de youtubers mirins, decidimos realizar pesquisa
empírica no âmbito do YouTube centrada em análise do discurso, mas incluindo também
elementos de análise de conteúdo. Esta análise será realizada em alguns dos vídeos mais
assistidos dos youtubers mirins mais populares para verificar, em cada um deles, de que forma
se estrutura a construção do discurso de felicidade atrelada ao consumo.
Antes de prosseguir, no entanto, devemos delimitar a nossa amostra. O primeiro
critério que empregamos, como expressado anteriormente, foi o critério de popularidade. Por
uma questão de viabilidade da pesquisa, definimos que o escopo ideal seria composto por três
canais. Para estudar o discurso de felicidade através do consumo, definimos então que
deveríamos abordar os três canais mais populares de youtubers mirins. Para definir quais
canais seriam os mais populares, optamos por verificar duas métricas: número de inscritos e
número de visualizações totais de vídeos do canal.
No capítulo anterior, já apresentamos um quadro com os principais youtubers mirins
brasileiros, incluindo tabelas que detalham a popularidade de cada canal segundo ambas as
métricas, e a evolução dos números ao longo de 2016. Dessa forma, para não sermos
repetitivos, iremos apenas pontuar que a definição da amostra ocorreu em junho de 2016,
tomando como base os números de inscritos e visualizações apurados neste mês. Com base na
métrica de inscritos, tínhamos, em 10 de junho, a seguinte configuração: 1) Isaac do Vine; 2)
Bel Para Meninas; 3) Júlia Silva; 4) Juliana Baltar; e 5) Manoela Antelo. Com base em
número de visualizações, contudo, a configuração era outra: 1) Bel Para Meninas; 2) Júlia
Silva; 3) Juliana Baltar; 4) Manoela Antelo; 5) Canal da Lulu.
Assim, se a amostra seria composta por três canais, as métricas divergiam sobre quais
deveriam ser os três. Isaac do Vine seria o escolhido pelo critério de inscritos e a Juliana
Baltar pelo critério de visualizações. Nessa divergência, estabelecemos como desempate a
presença do canal entre os 5 mais populares de cada critério.
O canal Juliana Baltar demonstrou maior coerência entre os dois critérios, sendo a
terceira maior em número de visualizações e a quarta maior em número de inscritos. O canal
Isaac do Vine, apesar de ser o maior em número de inscritos, era apenas o sexto em número
de visualizações.
Essa constatação, aliada à menor regularidade de publicações no canal Isaac do Vine,
nos levaram a optar pelo canal Juliana Baltar. Esta opção se mostrou acertada com o passar do
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tempo, uma vez que nas coletas de dados posteriores, realizadas em 10 de julho e 11 de
novembro – como pode ser observado no Capítulo 3 –, Juliana Baltar ultrapassou Júlia Silva
tanto em número de inscritos quanto em número de visualizações. Enquanto isso, Isaac
continua em primeiro em número de inscritos, mas caiu para sétimo em número de
visualizações. Dessa forma, se os mesmos critérios fossem aplicados em 11 de novembro, a
mesma amostra seria configurada.
4.1 ANÁLISE DO DISCURSO DE YOUTUBERS MIRINS
Nesta parte, optamos por analisar três vídeos dentre os mais assistidos de cada um dos
três canais selecionados, perfazendo um total de nove vídeos. O tamanho da amostra foi
definido com base em um critério de viabilidade da pesquisa, ou seja, era necessário
estabelecer um número não muito elevado de vídeos para que a análise pudesse ser feita de
forma mais profunda sem comprometer o cronograma estabelecido para o projeto. Além
disso, por se tratar de uma pesquisa qualitativa, com base em análise do discurso, acreditamos
que esta amostra é suficiente para apresentar resultados relevantes.
Para selecionar que vídeos analisar em cada canal, definimos como critério
classificatório uma métrica de popularidade: o número de visualizações de cada vídeo. Após o
critério classificatório, aplicamos filtros eliminatórios para garantir que os vídeos pudessem
ser bem aproveitados em nossa pesquisa.
Neste sentido, definimos os filtros a seguir: a) o vídeo precisa fazer menção objetiva e
ostensiva, verbal ou não verbal, a marcas, produtos ou serviços de apelo infantil, uma vez que
se trata de uma pesquisa sobre discursos associados ao consumo; b) presença física da criança
titular do canal, uma vez que buscamos compreender nos youtubers mirins seu caráter
persuasivo como porta-vozes, descartando vídeos que se resumissem a unboxing ou
apresentação de brinquedos, sem a presença da criança; e c) não repetir a temática de outros
vídeos do mesmo canal que já tenham sido selecionados para compor nossa amostra, para
garantir diversidade maior de conteúdos para cada youtuber.
Após a definição de critérios e filtros, os aplicamos aos 10 vídeos mais assistidos de
cada um dos três canais, tomando como base a data 10 de junho de 2016. Abaixo,
apresentamos os nove vídeos selecionados para compor nossa amostra.
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TABELA 4 – VÍDEOS SELECIONADOS PARA COMPOR A AMOSTRA
Canal

Juliana
Baltar

Bel Para
Meninas

Júlia
Silva

Vídeo escolhido

Duração
[min:seg]

Visualizações
em 10/06/2016

Posição no canal
em 10/06/2016

Baby Alive sofre acidente na
tirolesa!

06:03

38.257.914

1º mais visto

Tipos de primos!

08:27

24.406.099

3º mais visto

Desafio da piscina com o meu
primo!
Smoothie challenge - a
revanche - cenas muito mais
fortes !! Kkkkkkk

08:19

10.144.429

4º mais visto

25:40

10.830.501

2º mais visto

Festa congelante Frozen

10:58

6.107.989

6º mais visto

Desafio: troca de papéis

15:13

5.988.192

7º mais visto

13:13

7.617.235

3º mais visto

15:30

7.059.368

5º mais visto

08:28

6.038.563

8º mais visto

Cuidando da minha Baby Alive
Comer e Brincar Katie
Review: Play-Doh Meu
Malvado Favorito - massinha
dos Minions
Minhas Coisas de Frozen Júlia
Silva - English Subtitle

Fonte: YouTube

Cumprida a etapa de definição da amostra, passamos então à explicação metodológica
do processo de análise do discurso aplicado nesta pesquisa. De início, é preciso ponderar que
este não é um trabalho filiado ao campo da Análise do Discurso, mas um trabalho que se
aproveita de métodos elaborados por este campo – que possui grande diversidade de escolas e
linhas metodológicas distintas – para produzir resultados em consonância com os objetivos
desta pesquisa. Iremos para isso nos valer de conceitos elaborados no âmbito da linha da
análise de discurso pecheutiana, desenvolvida no Brasil a partir dos trabalhos de Orlandi.
Estes conceitos precisam ser entendidos em conjunto e é desta forma que trataremos deles.
Segundo Orlandi, o discurso é a materialidade específica da ideologia e a língua é a
materialidade específica do discurso. Neste sentido, o discurso ocupa o papel de mediador da
relação entre língua e ideologia, de forma que, através dele, seja possível lançar luz sobre os
mecanismos desta relação (ORLANDI, 2006, p. 29). A autora afirma ainda que “no discurso
temos o social e o histórico indissociados” (ORLANDI, 2006, p. 14). O discurso é produzido
a partir de determinadas “condições de produção”, que são compostas por sujeito, situação,
memória discursiva e interdiscurso (IDEM, p. 15).
Segundo Pêcheux, o sentido de uma palavra, de uma expressão, ou qualquer parte do
discurso, não existe em si mesmo – elas são “determinad[as] pelas posições ideológicas que
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estão em jogo no processo sócio-histórico no qual [...] são produzidas” (ORLANDI, 2006, p.
17). Essas palavras e expressões podem mudar de sentido em decorrência da posição que o
sujeito ocupa no discurso. Segundo Orlandi, o sentido se constitui ao mesmo tempo do
sujeito, ou seja, no momento da enunciação (IBIDEM).
Para além do discurso, quando se trata da linguagem como um todo, as formações
discursivas são a projeção das formações ideológicas (ORLANDI, 2006, p. 17). Todo veículo
midiático, como todo sujeito, está inserido em uma formação discursiva específica e, com
isso, podemos dizer que o discurso produzido por ele reforça sua relação com a formação
discursiva em que está inserido.
a formação discursiva determina o que pode e o que deve ser dito a partir de
uma certa região da formação social, a partir de um certo contexto sóciohistórico. Quer dizer, todo texto tem sua ideologia, e podemos determinar a
relação do texto com a ideologia através da caracterização da formação
discursiva na qual ele faz parte. (ORLANDI, 2001, p. 73-74).

O espaço social ocupado pelo sujeito no contexto em que o discurso acontece é
chamado lugar social. Segundo Orlandi (2006, p. 16), “o lugar social do qual falamos marca o
discurso com a força da locução que este lugar representa”. Para ilustrar essa ideia, podemos
citar o lugar social pai, que pressupõe maior autoridade sobre o lugar social filho. A autora
pondera que
Cada um desses lugares tem sua força na relação de interlocução e isto se
representa nas posições sujeito. Por isso essas posições não são neutras e se
carregam do poder que as constitui em suas relações de força. (ORLANDI,
2006, p. 16).

O sujeito discursivo não é um indivíduo encarnado, empírico, mas sim a interpelação
deste indivíduo em uma posição sujeito que é representada no discurso. Esta interpelação,
segundo Orlandi, acontece através da identificação do sujeito com a formação discursiva que
o domina (IDEM, p. 19). Como esta formação discursiva está, por sua vez, inserida em uma
formação ideológica, Pêcheux (apud Orlandi, 2006, p. 17) conclui que “não podemos pensar o
sentido e o sujeito sem pensar a ideologia”.
Ainda falando sobre o sujeito, cumpre reforçar que há nele dois esquecimentos
segundo Orlandi (2006, p. 21). O primeiro é que, por definição, o sujeito falante não pode
estar fora da formação discursiva que o domina, e, assim, ele acaba se esquecendo do que o
determina enquanto sujeito. Este é o esquecimento ideológico, que se dá de forma
inconsciente. O segundo esquecimento é o de que há outros sentidos possíveis para o dizer
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enunciado pelo sujeito. Este é o esquecimento enunciativo e ele acontece de forma consciente
(ORLANDI, 2006, p. 21).
O processo discursivo é permeado por antecipações, que, na teoria da Análise do
Discurso, constituem as formações imaginárias. É através delas que se dá a relação entre os
sujeitos do discurso. As formações imaginárias são as imagens que cada sujeito faz de si, do
interlocutor e do objeto de discurso (IDEM, p. 15). De outra forma, essas antecipações são
imagens projetados por um sujeito em relação a outro sujeito, situação, a ele mesmo, entre
outras. É a partir delas que o sujeito estabelece suas estratégias discursivas (IDEM, p. 16).
A situação em que um discurso acontece ser pode pensada, em um sentido mais
estrito, como as “circunstâncias da enunciação”, o momento exato do dizer, e também, em um
sentido mais amplo, como o contexto sócio-histórico em que o discurso está inserido
(ORLANDI, 2006, p. 15).
A unidade de análise da Análise do Discurso é o texto (ORLANDI, 2006, p. 16). O
texto se constitui em discurso, forma através da qual produz sentidos. O texto pode ser verbal,
não verbal e pode também incluir as duas formas – o que normalmente acontece, uma vez que
o não-verbal e o verbal são elementos que se reforçam mutuamente. Este aspecto merece
destaque na medida em que os textos analisados nesta dissertação não são textos escritos, mas
sim produzidos no formato audiovisual. De resto, devemos ressaltar que o que possui
significado não são as palavras, mas sim o texto (IDEM, p. 22). A esse respeito, pondera
Orlandi,
Quando uma palavra significa é porque ela tem textualidade [...] Por
exemplo, se vemos um ‘O’ sobre uma porta e um ‘A’ sobre outra porta
indicando o banheiro masculino e o banheiro feminino, não é a letra ou a
palavra em si que estão significando, mas sua relação com as condições de
produção em sua textualidade. Nessas circunstâncias este ‘O’ e este ‘A’ são
textos, têm textualidade, relação consistente em relação à situação em que
ocorrem. (ORLANDI, 2006, p. 22).

Textualidade, por sua vez, é a “função da relação do texto consigo mesmo e com a
exterioridade” (ORLANDI, 2006, p. 22).
Um aspecto relevante do texto é a sua relação com o discurso no que tange à sua
condição. Para Orlandi (IBIDEM), quando compreendido como uma materialidade empírica,
o texto é um objeto com começo, meio e fim; no entanto, quando compreendido como
discurso, “reinstala-se imediatamente sua incompletude”, na medida em que “nem o sujeito,
nem o discurso, nem os sentidos são completos”. O texto, assim, na Análise do Discurso, não
é uma unidade fechada e independente, na medida em que continua mantendo “relação com
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outros textos (existentes, possíveis ou imaginários), com suas condições de produção (os
sujeitos e a situação), com o que chamamos sua exterioridade constitutiva (o interdiscurso, a
memória do dizer)” (ORLANDI, 2006, p. 22).
As formações discursivas, por sua vez, estabelecem, em conjunto, um complexo com
dominante. Este complexo das formações discursivas, em seu conjunto, “é o que chamamos
interdiscurso, que também está afetado pelo complexo de formações ideológicas”.
(ORLANDI, 2016, p. 18). O interdiscurso é irrepresentável. Ele é constituído de todo dizer jádito. Ele é o saber, a memória discursiva (IBIDEM).
Esclarecidos estes pontos, cumpre-nos retomar o nosso corpus de análise.
Buscaremos, assim, debater a presença de um discurso de felicidade atrelada ao consumo,
tanto na materialidade verbal quanto na materialidade não-verbal, utilizando como unidade de
análise – os nossos textos – cada um dos nove vídeos selecionados para compor a nossa
amostra. Dessa forma, cada vídeo será analisado em sua constituição enquanto discurso e são
os sentidos emanados destes vídeos que nos conduzirão em nossa análise.
É neste quadro que buscamos encontrar os sentidos presentes no discurso produzido
pelas youtubers selecionadas – nossos sujeitos falantes. Para dar conta desta etapa, em cada
um desses vídeos, procuramos observar os seguintes aspectos: a) produtos mencionados direta
ou indiretamente, inclusive pela criança; b) menções às marcas dos produtos vocalizada ou
não, inclusive pela criança; c) tipos de produto/marca apresentados; d) tempo de exposição de
cada produto/marca individualmente; e) tempo total de exposição de produtos/marcas em
cada vídeo; f) forma com que a criança apresenta e interage com o produto/marca; g)
interjeições e adjetivos usados pela criança em relação ao produto/marca, destacando os
elogios; h) benefícios emocionais e valores associados aos produtos/marcas (seja de forma
vocalizadas, inclusive pela criança, seja de forma implícita); i) indução à aquisição/acúmulo
de bens através dos produtos/marcas exibidos; j) presença de adultos/pessoas mais velhas no
vídeo; k) caráter da eventual presença dos adultos/pessoas mais velhas no vídeo – se como
autoridade ou como parceria; l) outras observações e conexões percebidas.
Vamos agora explicar mais detalhadamente cada um destes aspectos.
No que tange às menções diretas/indiretas a produtos e marcas, consideramos qualquer
menção verbal ou não verbal que cumprisse qualquer dos seguintes requisitos: realizasse um
apelo direto ao consumo; estimulasse indiretamente o desejo de consumo; configurasse um
produto de apelo infantil; tivesse o produto mencionado pela criança de forma direta; tivesse o
produto mencionado pela criança de forma indireta; ou ainda que evidenciasse o nome ou a
marca do produto.
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Essas menções foram contabilizadas e categorizadas de acordo com o exposto neste
trabalho. Tivemos especial atenção para saber se o produto/marca em questão fora
mencionado diretamente pela criança, por algum adulto presente ou pela edição do próprio
vídeo. O “tipo de produto/marca” é a categoria a que pertence cada item identificado
anteriormente. Dessa forma, por exemplo, o produto “boneca” foi marcado aqui como
“brinquedo”, a marca “Ri Happy” como “comércio infantil” e assim por diante.
Cada produto/marca teve seu tempo de exposição medido individualmente. Dessa
forma, foi possível estabelecer correlações a respeito da presença de símbolos do consumo no
vídeo e do tempo de exposição de produtos/marcas no vídeo.
Para discutir a relação entre consumo e felicidade no discurso das crianças, era
fundamental estudar a forma com que cada criança apresentava o produto/marca e interagia
com o mesmo. Neste sentido, buscamos, sempre que possível, extrair frases utilizadas no
contexto de apresentação do produto ao público que assistia; independentemente da presença
ou ausência de linguagem verbal, buscávamos também referências não verbais que ajudassem
a evidenciar o discurso do vídeo.
Da mesma forma, sistematizamos interjeições e adjetivos utilizados por cada criança
nos contextos de interação com o produto/marca, destacando especialmente os elogios
oferecidos e a expressividade da criança.
A presença de adultos/pessoas mais velhas no vídeo foi outro aspecto analisado em
nossa pesquisa. Buscamos, em cada item da amostra, avaliar se a presença dos
adultos/pessoas mais velhas era uma presença imbuída de autoridade ou de parceria. Dessa
forma, pretendíamos apurar se, por conta do sucesso ou de qualquer outra razão, a criança
youtuber mostrava-se de posse de uma autoridade maior do que a esperada para alguém de
sua idade.
Buscamos identificar que benefícios emocionais e valores eram associados aos
produtos/marcas em cada vídeo. Esta etapa foi considerada extremamente significativa para a
análise do discurso das youtubers mirins no que tange à felicidade através do consumo. Aqui
buscamos identificar qualquer tipo de benefício que pudesse ser atrelado a cada produto, seja
de forma explícita ou implícita. Nesta etapa, consideramos razoável tanto a aplicação de mais
de uma categoria a cada produto quanto a não aplicação de qualquer categoria.
Os benefícios emocionais acima referidos foram divididos em três categorias:
ludicidade, afeto familiar e aprovação social. Abaixo, na Tabela 5, apresentamos uma
descrição detalhada de cada categoria de benefício emocional pesquisada. A análise dos
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vídeos, que veremos adiante, trará exemplos de cenas que se encaixam em cada benefício
emocional.
TABELA 5 – TIPOS DE BENEFÍCIO EMOCIONAL ENCONTRADOS NOS PRODUTOS
ANALISADOS
CATEGORIA

DESCRIÇÃO

Ludicidade

O produto é percebido como razão/motivação para que a criança se divirta
ou ainda que sinta/expresse alegria
O produto é percebido como elo sentimental entre a criança e figuras
familiares (como a mãe, por exemplo) ou emula uma relação afetiva
(maternal, por exemplo) entre a criança e o produto
O produto é percebido como elemento que destaca a criança no seu
contexto social (faz com que se sinta mais importante, “legal” ou bemsucedida socialmente), inclusive através de situações em que o uso do
produto desqualifique de alguma forma quem não o possui.

Afeto familiar
Aprovação Social

Fonte: O Autor (2016)

Por fim, buscamos ainda identificar a presença de elementos, especialmente junto aos
produtos/marcas mencionados, que promovessem indução à aquisição/acúmulo de bens por
parte das crianças.
Concluída a etapa de explicação metodológica, passamos agora à análise dos vídeos
escolhidos em nossa amostra.
4.1.1 VÍDEOS DO CANAL BEL PARA MENINAS
Analisaremos inicialmente os vídeos do canal Bel Para Meninas. Começamos com o
vídeo “Smoothie Challenge - a revanche - cenas muito mais fortes !! kkkkkkk”. Este era, em
10 de junho de 2016, o segundo vídeo mais assistido no canal, com 10.830.501 visualizações.
Ele possui 25 minutos e 40 segundos de duração e foi postado em 12 de abril de 2015.
O Smoothie Challenge é uma brincadeira que se popularizou no YouTube,
particularmente entre os youtubers mirins. A brincadeira consiste em beber um smoothie feito
com ingredientes aleatórios, sorteados, que podem ser “delícia” ou “ruins”. Bel, no começo
do vídeo, está bastante animada para fazer novamente esta brincadeira com a Fran, sua mãe,
já que havia “vencido” a disputa com ela em um vídeo anterior com o mesmo tema.
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FIGURA 3 – BEL E FRAN SORTEIAM INGREDIENTES DO SMOOTHIE CHALLENGE

Fonte: YouTube.

Após um minuto de vídeo, no qual Bel e sua mãe introduzem o que vai acontecer, nos
deparamos com a mesa repleta de produtos alimentícios. São 13 ingredientes no total, dos
quais seis são considerados “delícia”, seis são considerados “ruins” e há ainda o leite, que,
sendo a base para o smoothie, não é colocado em nenhuma dessas categorias. A Bel e sua mãe
sorteiam os ingredientes, seis para cada uma, para fazer o smoothie que deveriam beber. No
sorteio, a mãe fica com os seis ingredientes gostosos e a filha com os seis ruins.
O processo de sorteio em si já apresenta muito dos sentidos encontrados no que tange
ao discurso do vídeo em relação aos produtos consumidos. É no sorteio que a maioria dos
produtos marcados como “delícia” são revelados. Ainda no sorteio, observamos, a cada novo
produto “delícia” sorteado, exclamações de comemoração por parte da Fran e, por parte da
Bel, lamentos por não ter sido ela a agraciada com a sorte.
Entre os diversos acontecimentos do vídeo, o smoothie da Bel fica com um cheiro tão
forte e ruim que as duas personagens passam boa parte do tempo criticando o odor. A criança
chega a vomitar antes mesmo de experimentar sua bebida em razão desse cheiro. O vômito da
Bel, contudo, não as impede de continuar com a brincadeira, mesmo sem limpar o vômito.
A criança até pede para a mãe para não beber o smoothie, mas a mãe insiste em “só
um golinho”. Quando a Bel começa a chorar, a mãe, rindo, autoriza ela a pegar uma colher
para tomar o smoothie, que, constatam, está bastante sólido no copo. “As meninas [que estão
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assistindo] vão ficar decepcionadas” se a Bel não tentar, diz a mãe. A Bel se rebela, mas
atende a mãe e dá “só uma lambidinha” na colher.
O smoothie da Fran, aliás, ficou delicioso, o que é evidenciado em diversas ocasiões
pela mãe. As duas brincam. Bel joga seu smoothie ruim na mãe. A mãe joga o seu smoothie
na Bel. A Bel vomita de novo. Elas brincam. A Bel vomita de novo. E o vídeo termina com
um “beijinho doce com gostinho de coisa ruim”.
Neste vídeo, vemos dois sujeitos falantes que partem de lugares sociais distintos (mãe
e filha), mas que se misturam no âmbito de uma brincadeira. Pode-se pontuar que há um
exercício de autoridade materna no momento em que a filha ameaça parar o vídeo por não
estar mais gostando da brincadeira. Ainda assim, o sentido predominante no discurso em
questão é o de uma relação de parceria entre as duas.
Agora vamos falar um pouco sobre os produtos mencionados no vídeo.
O leite da marca Elegê fica em destaque, no primeiro plano, na parte central da tela,
com a embalagem (que destaca a marca do produto) voltada para a câmera, desde o momento
em que a mesa de produtos é mostrada. A importância do leite no vídeo não se resume à sua
posição na tela. Trata-se do produto que mais tempo ficou visível para a audiência: um total
de 23 minutos e 37 segundos, mais de 90% da duração total do vídeo.
Outro ponto relevante é que o leite, mesmo não sendo imediatamente identificado no
grupo de alimentos “delícia”, é a base para o smoothie da Fran, que, como vimos acima, ficou
delicioso. O único benefício emocional ao qual parece estar associado o leite Elegê é a ideia
de ludicidade, já que ele é a base para a diversão do smoothie challenge. Dessa forma,
consideramos bastante positiva para a marca Elegê a exposição do produto, que
categorizamos como alimento de apelo infantil.
Com menos destaque, mas ainda com grande visibilidade, aparecem a glucose de
milho da marca Karo – apresentado no vídeo como mel –, com 13 minutos e 2 segundos de
tela, e o biscoito Maizena da Piraquê, com 7 minutos e 58 segundos, dois produtos
identificados como “delícia” que receberam menções positivas por parte da criança. As
reações mais exageradas, contudo, vieram por parte da mãe, que exclamava “meeeeeeel,
uhuuu, meeeeel!” e “biscoito maizenaaaaaaaaa!”, à medida que os produtos eram sorteados
para o seu smoothie. Estes dois produtos, no contexto do presente vídeo, também parecem
estar associados ao benefício emocional da ludicidade.
Outros produtos considerados “delícia” por Bel e Fran são o biscoito Oreo, o iogurte
Danoninho, o ovo de páscoa Kinder e o sorvete, cuja marca não foi evidenciada. O ovo de
chocolate fica em exposição no vídeo durante 12 minutos e 25 segundos; o iogurte durante 6
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minutos e 36 segundos; o biscoito durante 2 minutos e 48 segundos e o sorvete durante 5
minutos e 43 segundos. Sempre que o nome do ingrediente “delícia” é mencionado, há uma
alegria sendo manifestada pelas protagonistas. Os três produtos, no contexto do vídeo,
parecem estar associados ao benefício emocional da ludicidade.
Bel e sua mãe também fazem festa para um copo do Mickey e para dois copos
coloridos sem marca aparente. O primeiro copo é apresentado pela própria Bel, que puxa a
frase completada pela sua mãe: “hoje a gente está com o copo do...” – fala a Bel, antes da sua
mãe completar – “Mickey!”
A Bel pontua que no “outro smoothie challenge” (vídeo anterior do canal) elas haviam
usado um copo da Minnie. Este copo é usado para sortear os ingredientes entre as
participantes do desafio. O copo do Mickey, em evidência durante 12 minutos e 25 segundos,
parece estar associado à ideia de ludicidade, por conta de seu papel na brincadeira. Além
disso, sendo este um produto que aparece no vídeo em associação a outro da mesma
marca/linha de produtos, e considerando ainda que tal associação acontece em uma
perspectiva de incentivo à posse dos dois produtos, assumimos que o produto parece induzir à
aquisição/acúmulo de bens.
Os dois copos coloridos sem marca aparente são apresentados pela Fran como “copo
incrível” e pela Bel como “bem molinho!”, no que parece configurar, de acordo com o tom de
voz da criança, um elogio. Estes copos trazem uma outra característica: eles combinam com a
roupa das protagonistas, ou seja, a cor do copo da Bel combina com a camisa da Bel; a cor do
copo da Fran combina com o vestido da Fran. Em um vídeo anterior, elas haviam perguntado
para a audiência que cor deveria ter o copo usado por Bel e Fran no presente vídeo. Nos
comentários do outro vídeo, a maioria optou pelas cores verde para a Fran e rosa para a Bel. A
Fran, contudo, deixa claro que na loja é possível encontrar os mesmos copos em outras cores.
Estes copos é que foram usados para beber o smoothie.
Os copos coloridos, em exibição durante 24 minutos e 21 segundos, parecem estar
associados ao benefício do afeto familiar, uma vez que são usados como referência do
relacionamento entre mãe e filha: cada qual tem uma versão colorida do mesmo produto. A
exibição deste produto no vídeo também faz alusão a outros exemplares de uma mesma
coleção (cada exemplar com uma cor distinta) e faz também menção ao ponto de venda (onde
a Fran escolheu os copos que adquiriu). Estas duas colocações verbais sugerem um incentivo
à aquisição dos produtos e por tal motivo assumimos que há uma aparente presença de
incitação à aquisição/acúmulo.
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Produtos considerados “ruins”, que na verdade são alimentos de apelo adulto, também
têm marcas evidenciadas, como o sal de frutas Eno, que é mostrado com destaque, e o cravo
da índia Kitano. Outros produtos exibidos, mas cuja marca não ficou aparente, foram ovo de
codorna, azeitonas, bacalhau e creme de cebola. O ovo de codorna, o creme de cebola e as
azeitonas ficaram, cada um, 12 minutos e 25 segundos na tela. O bacalhau ficou 15 segundos.
O sal de frutas Eno foi exibido durante 7 minutos e 33 segundos. O cravo da índia Kitano
durante 5 segundos. Nestes casos, não houve benefício emocional identificado.
No total, foram quinze (15) produtos e nove (9) marcas exibidos neste vídeo. Foram
identificados sete (7) alimentos com apelo infantil, cinco (5) alimentos com apelo adulto, dois
(2) utensílios de apelo infantil e um (1) medicamento. Dos 25 minutos e 40 segundos de
duração, 24 minutos e 21 segundos continham produtos de consumo ou marcas em exibição, o
equivalente a 94,9% do tempo total do vídeo. Nove (9) produtos demonstraram associação à
ideia de ludicidade e um (1) produto demonstrou associação à ideia de afeto familiar. Dois (2)
produtos ofereceram algum tipo de indução à aquisição/acúmulo de bens.
O vídeo apresenta como formato uma prática discursiva corrente no âmbito do
YouTube infantil, que é a de brincadeiras/desafios – que veremos se repetir mais adiante em
nossa amostra. Ele é produzido por dois sujeitos falantes que dialogam entre si em um nível
predominante de igualdade, ainda que em alguns momentos a mãe demonstre uma autoridade
um pouco maior. Estes sujeitos, em diversos momentos, falam diretamente com a audiência e
antecipam o que poderiam ser eventuais respostas, estabelecendo assim sua formação
imaginária do interlocutor, que é composta por crianças, especialmente meninas.
Aqui, como em outros vídeos analisados nesta pesquisa, as circunstâncias de
enunciação são fundamentais para definir nossa compreensão do discurso. Fora do contexto
em que se encontra, talvez essa brincadeira pudesse não ser enquadrada como um discurso de
felicidade associado ao consumo. No entanto, estamos diante de um canal no YouTube
extremamente popular entre crianças, que desenvolve atividades comerciais diversas – entre
as quais a publicidade – e cujo conteúdo pode influenciar decisões de consumo no seu
público-alvo, além de ser um instrumento voltado a dar visibilidade e ostensividade a práticas
e ideias diversas.
O discurso de felicidade atrelado ao consumo parece ser revelado neste vídeo através
de elementos verbais e não verbais. Entre os primeiros, podemos destacar as vocalizações que
emanam alegria e satisfação nos momentos do sorteio e do consumo dos produtos gostosos.
Entre os últimos, podemos destacar os constantes sorrisos que eram associados aos produtos e
atmosfera de diversão, em um ambiente bastante colorido.
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Encerrada a análise do primeiro vídeo, passaremos agora à análise do vídeo “Festa
congelante Frozen”. Este vídeo era, em 10 de junho de 2016, o sexto mais assistido no canal
Bel Para Meninas, com 6.107.989 visualizações. Ele possui 10 minutos e 58 segundos de
duração e foi postado em 2 de abril de 2015.
O vídeo inicia com uma faixa criada em computação gráfica comunicando “8º
aniversário da Bel” e uma imagem, no centro da tela, com foco na logomarca da casa de
festas Curupira Azul, ao lado da entrada. Esta imagem se expande e a câmera se desloca pela
parede e por balões até enxergar uma criança fantasiada como Elsa (personagem da franquia
Frozen).
“Oi meninas, cheguei na casa de festas. Vamos entrar? Estou muito ansiosa”, afirma
Bel na abertura do vídeo de seu aniversário, antes de começar a mostrar detalhes da
decoração, da própria casa de festas e dos brinquedos presentes, entrecortados por momentos
de diversão e socialização.
FIGURA 4 – BEL MOSTRA DETALHES DA DECORAÇÃO DE SUA FESTA DE ANIVERSÁRIO

Fonte: YouTube.

A Bel vivencia neste vídeo uma situação que hoje é comum a muitas crianças de
classe média e que parece ter se tornado uma norma social (ABREU, 2015): comemora seu
aniversário em uma das diversas casas de festa especializadas no público infantil. Não
obstante, como é também comum a crianças de sua idade, demonstra curtir muito sua própria
festa.
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Ela elogia a decoração, os brindes, os doces, os brinquedos... Estes, aliás, nem sempre
ela chega a descrever ou elogiar, já que as cenas em que ela parece envolvida com eles são
cenas em que ela demonstra uma voracidade enorme pela diversão. Em relação à decoração e
aos brindes, são repetidas interjeições como “muito fofo!” e “olha que lindo!”. Em relação às
diversões, ela repete “gostei!” e “é muito legal!”.
Ao longo deste vídeo, fotos com outros youtubers (mirins ou não) evidenciam
relacionamentos desenvolvidos no âmbito da plataforma. As avós de Bel enviam um recado
para a neta que até ali não tinha ainda parado de brincar para conversar com elas. Bel abraça
sua irmã bebê, que durante o vídeo é fantasiada de Ana, a irmã da Elsa na franquia Frozen.
No final do vídeo, os convidados cantam o “Parabéns Pra Você" enquanto Bel aparece atrás
da mesa do bolo, no meio dos seus pais. Após isso, a youtuber mirim se despede do vídeo, já
suada e cansada, mas ainda com energia para continuar brincando.
Neste vídeo há diversos adultos, como a mãe e o pai da Bel, suas avós, além dos
demais convidados da festa. No entanto, diferente do vídeo anterior, aqui os sujeitos falantes
mãe e filha não dividem brincadeiras ou convivem no mesmo nível. Há sempre uma
separação entre a figura materna e a criança. Enquanto a mãe se dedica receber os convidados
e coordenar a festa, a filha apenas brinca, sozinha ou com outras crianças. Dessa forma,
conclui-se que os lugares sociais mãe e filha não se misturaram neste vídeo. A característica
predominante, portanto, da presença materna aqui parece ser a de autoridade.
Este vídeo é bastante parecido com outros vídeos de festa de aniversário que podem
ser contratados no mercado. Neste sentido, por que considerá-lo um vídeo com apelo
ostensivo ao consumo? Mais uma vez, como no vídeo anterior, e talvez ainda mais
significativamente, são as circunstâncias de enunciação que definem o caráter do discurso.
Nesse contexto, portanto, qualquer palavra de incentivo ao consumo, que, em um vídeo
familiar poderia passar despercebida, em um vídeo de uma youtuber como a protagonista Bel,
ganha relevância mercadológica significativa.
Dessa forma, quando o vídeo já inicia com a logomarca da Curupira Azul,
compreendemos que ele está promovendo a casa de festas. Consideramos que ele também
promovia a casa de festas nos diversos momentos do vídeo em que a Bel ou a Fran
mostravam ambientes, equipamentos e serviços fixos da casa. Estes momentos, somados,
consumiram 1 minuto e 14 segundos do vídeo. A menina Bel, descrevendo a casa em um
dado momento, chega a exclamar: “Tem muitos brinquedos legais”. A casa de festas,
portanto, parece estar associada ao benefício emocional ludicidade.
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Importante ainda mencionar que o fato de a festa acontecer em uma casa de festas
contrapõe-se à ideia de festas realizadas “dentro de casa”, ou seja, em ambientes domésticos.
Como será possível observar ao longo da descrição deste vídeo, a casa de festas embute um
pot-pourri de diversão que não seria possível oferecer dentro de uma residência comum.
Considerando ainda o elevado custo do aluguel da casa de festas e/ou dos brinquedos em
questão, compreendemos que se trata de um produto inacessível para uma camada da
população. Neste sentido, a contratação de uma casa de festas para realizar uma festa infantil,
especialmente no contexto do canal da Bel, nos parece um exemplo que pode ser associado ao
benefício emocional aprovação social.
Outro aspecto importante a ressaltarmos é que se trata de uma festa temática, em que
os principais elementos giram em torno dos personagens e do contexto da franquia Frozen,
que é uma marca de propriedade do conglomerado de mídia Disney. Por conta dessa
característica, vários dos produtos evidenciados no vídeo são relacionados a essa franquia.
Assim, o segundo produto que aparece no vídeo é a fantasia de Elsa, vestida pela Bel e
que, com isso, vem à tona sempre que a estrela do canal aparece. São ao todo 4 minutos e 8
segundos em tela. A criança não menciona a fantasia em nenhum momento, embora a sua
mãe, em alguns trechos do vídeo, faça referência à Bel chamando-a de “Elsa”. O benefício
que parece estar associado a tal fantasia é a ideia de ludicidade.
Outra fantasia também aparece no vídeo, durante 28 segundos. É a fantasia de Ana,
irmã da Elsa na franquia, que aparece no vídeo vestida pela bebê Nina, irmã da Bel. A Nina,
que tinha na ocasião menos de um ano de idade e ainda vivia no colo, não teve oportunidade
de explorar o lado lúdico da sua fantasia. Ainda assim, por conta do seu caráter integrado à
temática da festa e da forma com que se relacionava à brincadeira da Bel, entendemos que o
benefício emocional associado à fantasia de Ana no presente vídeo é a ideia de ludicidade.
A maioria dos produtos expostos neste vídeo é composta por serviços de festas
infantis. Brindes personalizados, doces personalizados, embalados comestíveis personalizados
e a decoração da festa, todos produtos inspirados em Frozen, foram exibidos,
respectivamente, por: 12 segundos; 1 minuto e 58 segundos; 2 minutos e 32 segundos; e 3
minutos e 45 segundos.
Bel encarrega-se de iniciar a apresentação destes produtos tão logo entra na casa, no
início do vídeo: “Eu vou mostrar a decoração da mesa”, diz, para em seguida ir comentando
cada objeto que se encontrava nas mesas e demais móveis da festa: “a [boneca da] Elsa”,
“potinhos com bala”, “negocinhos com balas e jujubas”, “o bolo, com a Elsa, a Ana, muito
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lindo, com 8 anos”. Estes produtos parecem estar associados ao benefício emocional
ludicidade, na medida em que ajudam a criança a sentir-se imersa no universo Frozen.
Os produtos exibidos, ainda que possuindo caráter artesanal, são claramente
contratados por meio de um serviço de festas infantis, em contraponto a produtos que
porventura possam ser personalizados em casa. Por essa perspectiva, da mesma forma que
ocorre com o produto casa de festas, acreditamos que eles podem ser associados à ideia de
aprovação social.
Outros produtos evidenciados neste vídeo são: autorama, por 5 segundos; videogame,
por 19 segundos; tobogã, por 5 segundos; tirolesa, por 23 segundos; máquina de pinball, por
12 segundos; planetário/telescópio/binóculo, por 47 segundos; e muro de escalada, por 24
segundos. Estes produtos são mostrados sempre com foco na Bel no momento que ela os
experimenta, na maioria das vezes com outras no entorno. Isso ocorre de forma intercalada
com outros conteúdos desenvolvidos no vídeo.
Todos eles demonstram associação com a ideia de ludicidade, na medida em que
aparecem sempre como fonte de diversão. Além disso, como se tratam de brinquedos grandes,
fornecidos por um serviço de festas infantis – e, portanto, com elevado custo de
aquisição/locação, acreditamos que eles podem ser associados à ideia de aprovação social.
Neste vídeo, todos os produtos apresentados se inter-relacionam de alguma forma, no
âmbito da festa de aniversário da Bel. Eles podem ser ligados entre si pela perspectiva de
associação com a casa de festas, pela perspectiva de associação com a marca Disney/Frozen,
ou ainda por ambas. Há uma constante evidenciação do quão divertido pode ser uma festa na
Curupira Azul – ou em casas similares em outras cidades –, bem como do quanto o universo
Frozen pode ser apropriado para diversão.
Considerando a quantidade de produtos mencionados e a quantidade de brinquedos
associados a uma única experiência de festa infantil, acreditamos que o vídeo em questão dá
ensejo à ideia de acúmulo – no caso, não é um acúmulo de produtos individuais, mas de
experiências de diversão atreladas a um único evento. Isto pode passar a impressão, para
crianças que assistem o vídeo, de que eventos menores talvez não sejam tão divertidos e que
talvez seja necessário consumir diferentes tipos de experiência de diversão em uma única
festa para que a festa seja realmente legal. Neste sentido, acreditamos que o conteúdo do
vídeo em questão pode induzir à aquisição/acúmulo e, na medida em que isto se torna
condição para diversão, então concluímos, consequentemente, que este vídeo parece
promover a ideia de felicidade atrelada ao consumo.

105

O vídeo apresenta como formato um tipo de narrativa não tão presente no dia a dia das
postagens dos youtubers mirins, mas presente no cotidiano de crianças de classe média
brasileira: o vídeo de festa infantil. Ele é protagonizado por dois sujeitos falantes que não
dialogam tanto entre si, e sim majoritariamente com a câmera. A formação imaginária que
eles parecem projetar sobre o público é de crianças. Quando estes sujeitos falantes se
encontram, há uma diferença clara de lugar social entre ambos, com a mãe exercendo papel
de autoridade.
Como no vídeo anterior, as circunstâncias de enunciação aqui são fundamentais para
definir nossa compreensão do discurso. Fora do contexto de um canal popular do YouTube,
talvez essa brincadeira não pudesse ser enquadrada como um discurso de felicidade atrelado
ao consumo.
No total, foram catorze (14) produtos e duas (2) marcas exibidos neste vídeo. Foram
identificados doze (12) serviços de festas infantis e duas (2) fantasias. Dos 10 minutos e 58
segundos de duração, 10 minutos e 2 segundos continham produtos de consumo ou marcas
em exibição, o equivalente a 91,5% do tempo total do vídeo. Todos os catorze (14) produtos
parecem estar associados à ideia de ludicidade. Doze (12) deles parecem associar-se à ideia de
aprovação social.
Encerrada a análise do segundo vídeo, passaremos agora a analisar o vídeo “Desafio:
Troca de Papéis”. Este vídeo era, em 10 de junho de 2016, o sétimo mais assistido no canal
Bel Para Meninas, com 5.988.192 visualizações. Ele possui 15 minutos e 13 segundos de
duração e foi postado em 10 de maio de 2015.
O vídeo começa com Bel e sua mãe, Fran, sentadas no sofá. Fran está à esquerda e no
seu colo está Nina, a irmã bebê da Bel. Bel está à direita e no seu colo está uma boneca Baby
Alive. Bel e Fran explicam o que vai acontecer no vídeo: é um desafio sobre troca de papéis.
A Bel vai viver o papel de mãe e a Fran vai viver o papel de filha. Bel não parece estar muito
satisfeita, mas aceita a brincadeira.
Quando as duas estalam os dedos juntas, elas trocam de posição: Bel, à esquerda,
guarda Nina (irmã bebê de Bel) no colo; Fran (a mãe), à direita, segura a Baby Alive. As duas
também invertem as roupas que estavam usando. A história começa com a Bel (mãe) tentando
acordar a Fran (filha) e passando muita dificuldade. Na cena seguinte, ela briga com a filha
(Fran) porque ela fica vendo vídeo e não faz o dever de casa.
Depois de muita bronca, a filha começa a fazer o dever de casa, mas mantém o iPad no
colo e continua usando-o para ver vídeos. A mãe toma o iPad da filha, que passa a brincar
com a Baby Alive. A interpretação da mãe (feita pela Bel) é de uma pessoa que fica dando
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bronca, mas fazendo tudo pela filha. A interpretação da filha (feita pela Fran) é de uma pessoa
que não quer cumprir as obrigações, fica brincando na hora de fazer coisas sérias e pedindo
coisas o tempo todo, além de provocar a mãe.
FIGURA 5 – BEL E FRAN TROCAM SEUS PAPEIS

Fonte: YouTube.

Em uma cena posterior, a mãe (Bel) está trocando a fralda da Nina e lembrando que
ainda precisa lavar a louça, lavar roupas e fazer “um monte de coisas”. A última cena traz a
Bel e Fran sentadas no sofá, nas posições em que se encontravam inicialmente, com a Bel
dizendo: “foi o dia mais cansativo da minha vida”.
Bel conclui: ser a mamãe é “bem cansativo! Aproveite a infância!” Fran fala que as
crianças podem brincar, mas que os adultos têm mais responsabilidades e que isso foi uma
brincadeira para que as filhinhas possam entender as mamães. As duas dizem que exageraram
um pouco nas interpretações para que o vídeo ficasse mais divertido, mas que no dia a dia a
mãe não briga tanto e a Bel “é bem tranquila”.
O primeiro produto evidenciado no vídeo é a boneca da marca Baby Alive. Ela fica
exposta no vídeo durante 6 minutos e 49 segundos. Ela aparece logo no início, no colo da Bel,
ao lado da bebê de verdade no colo da Fran, em uma clara referência sobre a relação de afeto
mãe-filha. É como se a Baby Alive fosse realmente um bebê para a criança. Por este motivo, a
boneca parece estar associada ao benefício emocional do afeto familiar. Por ser um brinquedo
com o qual a criança se diverte, ela pode ser associada à ideia de ludicidade. Além disso,
pontuando que a Baby Alive é uma boneca de preço bem elevado, considerado inacessível
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para parcela significativa da população brasileira, é possível afirmar que este produto possa
destacar a criança em seu contexto social. Neste sentido, consideramos apropriado associar a
ele a ideia de aprovação social.
O segundo produto em cena é a cama infantil com dossel amarelo na qual a Bel
dorme. Trata-se de um dossel que recai do alto para a base da cama, possui uma janela e
lembra uma “cabaninha” daquelas feitas por crianças com lençóis. O item aparece durante 28
segundos. Esta cama compõe o cenário em uma parte da história e não há muita interação
com ela. No entanto, o fato de ser a cama da Bel e de ser uma cama com aspecto bem
divertido fez com que ela nos chamasse a atenção. Por essa razão, acreditamos que tal produto
possa ser associado à ideia de ludicidade.
O terceiro produto é o tablet da Apple, o iPad. A marca é evidenciada através da
verbalização da mesma tanto pela criança quanto pela mãe. O tablet fica em evidência ao
longo de 1 minuto e 53 segundos. Ele aparece carregando um simbolismo importante – é a
ferramenta utilizada pela Bel, estrela do canal de vídeos, para assistir vídeos na Internet.
Na medida em que o produto propicia diversão para a criança, que se entretém
assistindo vídeos nele, o produto pode ser associado a ludicidade. Em razão do caráter
distintivo da marca Apple – que vende produtos de alto custo e que despertam admiração
social –, observamos ainda uma associação à ideia de aprovação social.
Outro produto que aparece neste vídeo é um notebook da Apple, exibido na cena em
que Bel interpreta sua mãe editando vídeos. Fica em evidência durante 1 minuto e 16
segundos. O notebook parece ser usado para editar os vídeos do canal da Bel, o que confere a
ele um aspecto simbólico que o diferencia de outros eletrônicos. Além disso, pode ser
aplicado ao notebook da Apple o mesmo raciocínio que desenvolvemos a respeito do tablet no
que tange à ideia de aprovação social. Além disso, o fato de ser o computador utilizado pela
mãe da criança nos permite associá-lo à ideia de afeto familiar.
Por fim, há um conjunto de bonecas espalhadas pelo sofá enquanto a mãe, Fran,
fazendo o papel da filha, está assistindo televisão. São diversas bonecas. Olhando com
atenção, é até possível reconhecer algumas delas, mas, por estarem aglomeradas de forma
desorganizadas e em segundo plano na tela, consideramos mais apropriado categorizá-las
como um conjunto de bonecas em detrimento da consideração de destacar um ou outro
produto do montante. O conjunto de bonecas fica na tela durante 1 minuto e 30 segundos.
Esses produtos podem ser associados aos benefícios emocionais de afeto familiar – na medida
em que emulam uma relação mãe/filha com a criança – e ludicidade – na medida em que são
usadas para a criança se divertir. Cabe registrar também que o fato de serem várias bonecas e
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não uma só sugere uma ideia de acúmulo, de abundância, o que nos leva à conclusão de que
há aqui uma indução à aquisição/acúmulo.
O único adulto neste vídeo é a mãe da Bel. O vídeo é produzido por dois sujeitos
falantes que dialogam entre si com autoridade aparentemente invertida, uma vez que a criança
cumpre o papel de mãe. A mãe, interpretando a filha, é uma parceira na brincadeira; a Bel,
interpretando a mãe, usa de mais autoridade. A mãe, ao se colocar no lugar da filha,
demonstra uma ideia de parceria. O vídeo como um todo é uma brincadeira de criança, apesar
de seu enredo aparentar um viés de reforço a colocações moralizantes no sentido de fortalecer
a ideia de autoridade parental. Dessa forma, a despeito da proposta discursiva ora discutida,
compreendemos que a relação predominante entre mãe e filha aqui é de parceria e não de
autoridade. Estes sujeitos falam diretamente com a audiência no começo e no fim do vídeo,
estabelecendo assim sua formação imaginária do interlocutor, composta por crianças,
especialmente meninas, o público alvo do canal.
O vídeo apresenta como formato uma mistura de duas práticas discursivas correntes
no YouTube infantil: por um lado, é um desafio – como consta no título –; por outro, uma
historinha. O discurso do vídeo parece ser profundamente orientado para um viés de
valorização da autoridade parental junto ao público alvo do canal. O discurso de consumo é
observado neste vídeo em caráter paralelo. Este não aparenta ser um vídeo sobre os produtos
utilizados, mas sim um vídeo que procura se utilizar dos produtos para reforçar o discurso
moralizante.
No entanto, ainda que este não seja o seu caráter predominante, diante das
circunstâncias de enunciação do discurso – uma criança popular exibindo produtos de apelo
infantil, ainda que indiretamente, a partir de um lugar que fica evidenciado ser a sua própria
casa –, torna-se aparente o apelo ao consumo no contexto do discurso. O caráter lúdico e
afetuoso da apresentação – trata-se de uma brincadeira entre mãe e filha –, que é iniciada e
concluída com sorrisos e demonstrações de alegria, acrescenta a este apelo a associação à
ideia de felicidade.
No total, foram cinco (5) produtos e três (3) marcas exibidos neste vídeo. Foram
identificados dois (2) brinquedos, dois (2) produtos tecnológicos e um (1) móvel infantil. Dos
15 minutos e 13 segundos de duração, 10 minutos e 40 segundos continham produtos de
consumo ou marcas em exibição, o equivalente a 70,1% do tempo total do vídeo. Quatro (4)
produtos parecem estar associados à ideia de ludicidade; três (3) produtos ao afeto familiar;
três (3) produtos à ideia de aprovação social.
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Encerramos aqui a análise dos vídeos do canal Bel Para Meninas. Passamos agora à
análise dos vídeos do canal Juliana Baltar.
4.1.2 VÍDEOS DO CANAL JULIANA BALTAR
Analisaremos agora o vídeo “Baby Alive sofre acidente na tirolesa!”. Este vídeo era,
em 10 de junho de 2016, o mais assistido no canal Juliana Baltar, com 38.257.914
visualizações. Ele possui 6 minutos e 3 segundos de duração e foi postado em 7 de janeiro de
2016.
Este vídeo utiliza o formato de novelinha, que, como vimos no capítulo anterior, é
uma prática discursiva bem popular no YouTube infantil. O elemento central da história é
uma boneca da marca Baby Alive. A narrativa da novelinha, que tem início neste vídeo, é
composta de uma brincadeira na qual Juliana se relaciona afetivamente com a boneca, como
se fosse sua filha. A boneca se chama Larissa e tem sua voz dublada no vídeo.
O discurso é produzido por dois sujeitos falantes que dialogam entre si em um nível
predominante de igualdade. Um destes sujeitos é a Juliana Baltar, que interpreta a mãe da
bebê na história. O outro sujeito é a boneca dublada. Estes sujeitos, em nenhum momento,
falam diretamente com a audiência. No entanto, ao fim do vídeo, quando são exibidos erros
de gravação, vemos a Juliana olhar diretamente para a câmera enquanto ri junto com sua irmã
– que é quem filma a história.
Neste vídeo, optamos por entender a boneca como um sujeito na medida em que, no
contexto da história, ela se mostra um personagem com vontade e características próprias que
dialoga de igual para igual com Juliana Baltar. Trata-se de uma opção, portanto, que faz
sentido no contexto específico deste vídeo.
A criança começa a cena já interagindo com a boneca: “Lari, já esquentei o seu
leitinho para você poder comer. Hoje o passeio será muito legal!”. O cenário é o quarto da
criança, que possui uma estante cheia de brinquedos ao fundo. Juliana segue alimentando a
boneca. “Hoje o dia vai ser muito divertido e vamos gastar muita energia!”, diz, antes de levar
Larissa para a “tirolesa”, que é uma corda esticada através da qual a boneca desliza do alto de
uma janela ao chão em uma cadeirinha presa na corda.
O vídeo continua com variações da tirolesa e Juliana se divertindo bastante com a
boneca. A primeira dessas variações é o “modo balanço”, em que as duas pontas da corda
ficam presas no mesmo lugar e cadeirinha se converte em um balanço que a Juliana trata de
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mexer. A tirolesa é depois redirecionada para a piscina da casa, com as pontas da corda
amarradas em lados opostos da piscina. Larissa se “diverte” muito ao longo da brincadeira.
No final, Juliana traz a tirolesa de volta para o primeiro local, onde ela anuncia que
será a última vez pois elas precisam voltar para casa e “a mamãe tem que fazer o jantar, ok?”.
A Larissa concorda: “tá bom, mamãe! Uhuuuuuuu!”. Só que, em vez do final feliz planejado,
neste momento da encenação a boneca “cai” da cadeirinha e aparece no chão, toda
“ensanguentada”.
FIGURA 6 – JULIANA CHORA AO VER SUA “FILHA” NO CHÃO

Fonte: YouTube.

Juliana chora de forma desesperada enquanto grita o nome da filha “Lariiiiii!!!”
diversas vezes sobre uma trilha sonora dramática. Ela então sai correndo com a filha em busca
de ajuda para levá-la ao hospital. Ela bate na janela do carro estacionado em sua garagem,
mas ninguém abre, e a mãe aflita segue correndo com sua filha enquanto, em lettering,
aparece a palavra “continua...”, apontando para uma posterior continuação da história.
O capítulo da novelinha, mas o vídeo continua com erros de gravação. Entre os erros
mostrados, podemos citar o momento em que o alarme do carro é acionado após a Juliana
bater na janela e a criança sai correndo com medo do alarme. Outro momento divertido é
quando a boneca cai da cadeirinha no meio da piscina e a Juliana fica sem saber o que fazer.
O vídeo se encerra com uma cartela mostrando a caixa postal da Juliana Baltar.
A boneca Baby Alive, como dito, é o elemento central do vídeo em questão, tanto que
seu nome já consta no título da publicação. Esta constatação se respalda também no tempo de
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tela da boneca: ela está visível durante 5 minutos e 32 segundos, mais de 90% do tempo total
do vídeo, sempre em destaque no primeiro plano.
A Juliana passa o vídeo todo paparicando e protegendo sua “filha”. “Essa é a papinha
de ervilha que você adora!”, incentiva na hora da comida. Durante a tirolesa, Juliana usa
frases como “Vamos lá, Lari!” e “Você está gostando, Lari?”. A boneca responde: “Foi muito
legal! De novo, de novo, de novo!”. Não há clareza no vídeo sobre quem dubla a voz da
boneca, se é a própria Juliana, sua irmã ou outra pessoa.
O vídeo como um todo é uma grande brincadeira em que a boneca se destaca, de
forma que fica bastante evidenciada a sua associação ao benefício emocional ludicidade.
Além disso, por conta do caráter bastante afetuoso da relação mãe-filha estabelecida entre
Juliana e Larissa, nos parece apropriado concluir que a boneca também é associada à ideia de
afeto familiar. Sendo este um produto cuja marca (Baby Alive) é evidenciada inclusive no
título do vídeo e por se tratar de um produto que oferece diversos acessórios, alguns dos quais
evidenciados aqui, acreditarmos que o produto pode induzir à aquisição/acúmulo de bens.
Além disso, considerando que se trata de uma boneca com preço bem elevado, inacessível
para parcela significativa da população brasileira, é possível afirmar que este produto tem a
capacidade de destacar a criança em seu contexto social. Neste sentido, consideramos
apropriado associar a ela a ideia de aprovação social.
A cadeirinha da boneca, convertida em tirolesa na brincadeira da Juliana, é outro
produto que se destaca. A tirolesa em questão é uma subversão infantil, é um novo brinquedo
composto por uma cadeirinha de boneca presa em uma corda esticada. Ainda assim, para criar
este novo brinquedo, foi preciso consumir um outro: a cadeirinha da boneca, que foi adquirida
na qualidade de acessório da Baby Alive.
A cadeirinha fica 2 minutos e 12 segundos em exposição. Por conta de sua apropriação
em um elemento fundamental da diversão, cremos ser possível associá-la à ideia de
ludicidade. Aqui, nos parece pertinente realizar uma observação. Os acessórios são
instrumentos usados pelos fabricantes de brinquedos para continuar engajando as crianças no
consumo da mesma franquia de produtos. Há neste sentido, uma associação que se estabelece
entre o brinquedo/acessório e o conjunto de brinquedos/acessórios disponíveis no mercado. A
consequência desta associação é uma perspectiva de incentivo à posse/acúmulo dos diversos
produtos. Por este motivo, assumimos que se trata de produto com a capacidade de induzir à
aquisição/acúmulo de bens.
Outros três acessórios são evidenciados no vídeo: a cadeirinha de comer da boneca, a
mamadeira da boneca e o kit de loucinhas/utensílios/comidinhas da boneca. A mamadeira
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aparece durante 1 minuto e 47 segundos na tela. A cadeirinha de comer da boneca e o kit
acima mencionado aparecem ambos durante 1 minuto e 41 segundos. Estes acessórios são
mencionados de forma positiva pela criança e complementam a brincadeira com a boneca,
ajudando a reforçar o caráter maternal da relação entre a Juliana e a Larissa. Dessa forma, os
três parecem estar associados à ideia de afeto familiar. Como todos também são usados no
contexto da brincadeira, acreditamos também ser possível associá-los à ideia de ludicidade.
Considerando ainda que se tratam de três acessórios da Baby Alive diretamente relacionados
à boneca no contexto do vídeo, consideramos pertinente associar também a estes produtos a
ideia de aprovação social. Por fim, na qualidade de acessórios da boneca, por conta dos
motivos citados acima, acreditamos que eles podem funcionar como indutores do acúmulo de
bens.
Há no vídeo também um carrinho de bebê que é apropriado como brinquedo pela
Juliana. É neste carrinho que a Juliana leva sua boneca de casa até a tirolesa. Ele aparece no
vídeo durante 2 minutos e 12 segundos. No contexto da brincadeira entre mãe e filha,
acreditamos que o produto possa estar associado às ideias de ludicidade e afeto familiar.
Um carro aparece no vídeo ao longo de 13 segundos. A criança interage com ele
brevemente, apenas batendo na janela no momento em que pede ajuda. Por ser um tipo de
produto que interfere na percepção social de status, da mesma forma que outros produtos com
esta característica vistos anteriormente nesta pesquisa, e ainda por estar presente no que se
evidencia ser a garagem da casa da Juliana, concluímos que o produto pode ser associado à
ideia de aprovação social.
No cenário doméstico, filmado no quarto da Juliana, identificamos ainda prateleiras
com brinquedos diversos, espalhados, que computamos como um conjunto. Estas prateleiras,
que compõem o cenário, ficam em exibição durante 47 segundos. Pelo caráter eminentemente
lúdico dos produtos, e por sua aparição no contexto de uma brincadeira, acreditamos que eles
podem ser associados à ideia de ludicidade. Pelo seu volume, acreditamos que ele possa
sugerir a ideia de acúmulo e, no contexto do presente vídeo, induzir à aquisição/acúmulo de
bens.
Por fim, no cenário da piscina, há algumas boias que ficam em evidência ao longo de
41 segundos. Da mesma que com a prateleira de brinquedos, não há interação direta entre os
sujeitos falantes e as boias em questão. Ainda assim, sua presença ali parece configurar um
elemento não verbal de alusão à ideia de ludicidade.
Neste vídeo não há presença de adultos. Apenas percebemos a voz da Rafaella, irmã
mais velha da Juliana, durante os erros de gravação, o que dá a entender que era ela quem
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estava filmando o vídeo. Apesar de Rafaella ser uma jovem adulta, não nos parece apropriada
a ideia de uma relação de autoridade entre ela e Juliana. O que parece fazer mais sentido aqui
é de fato uma relação de parceria entre as duas.
No total, foram nove (9) produtos e uma (1) marca exibidos neste vídeo. Foram
identificados sete (7) brinquedos, um (1) móvel infantil e um (1) carro. Dos 6 minutos e 3
segundos de duração, 5 minutos e 37 segundos continham produtos de consumo ou marcas
em exibição, o equivalente a 92,8% do tempo total do vídeo. Oito (8) produtos pareciam estar
associados à ideia de ludicidade; cinco (5) produtos à ideia de afeto familiar; e cinco (5)
produtos à ideia de aprovação social.
O vídeo em questão possui uma centralidade temática vinculada a um produto com
“nome e sobrenome”, ou seja, claramente identificado. É um produto de apelo infantil direto –
um brinquedo – cuja marca é evidenciada inclusive no título do vídeo. Trata-se de um produto
de consumo que já é em si divertido, mas ele é inserido em uma brincadeira criada pela
criança, que pode parecer talvez ainda mais divertida. Estes elementos nos parecem
suficientes para acreditar que a brincadeira narrada no vídeo possa ser compreendida como
um discurso que promove a ideia de felicidade atrelada ao consumo.
De resto, estes aspectos encontram-se evidenciados em circunstâncias de enunciação
que são compostas pela produção do discurso na casa de uma criança popular, em meio ao seu
cotidiano direto, bem como pela contextualização do discurso no âmbito de um canal no
YouTube com milhões de seguidores, remunerado através da publicidade e do marketing.
Uma observação que poderíamos fazer para além do conteúdo do presente vídeo é que
a continuação desta história é o segundo vídeo mais assistido do canal Juliana Baltar. Ele foi
excluído da nossa amostra justamente por conta do critério de não repetir a temática de outro
vídeo selecionado anteriormente – no caso, este.
Encerrada a análise do primeiro vídeo, passamos agora a analisar o vídeo “Tipos de
primos!”. Este vídeo era, em 10 de junho de 2016, o terceiro mais assistido no canal Juliana
Baltar, com 24.406.099 visualizações. Ele possui 8 minutos e 27 segundos de duração e foi
postado em 31 de agosto de 2015.
Este é um vídeo que mistura duas práticas discursivas distintas: os formatos vlog e
historinha. A youtuber apresenta um compilado com diferentes “tipos de primos”, sempre
iniciando com uma curta fala da Juliana – os momentos-vlog – seguida de uma encenação
com a participação dela e da sua irmã mais velha, Rafaella, enquanto as duas representam os
diferentes tipos de primos – os momentos-historinha.
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O primeiro tipo é o “primo bagunceiro”, que “vai na sua casa, brinca com tudo e na
hora de arrumar a bagunça vai embora”. Rafaella é a dona da casa e Juliana é a prima
bagunceira. O segundo tipo é “aquele que não compartilha o brinquedo”, mesmo sendo ele
quem convidou o outro primo para visitá-lo. Aqui, a prima dona do brinquedo é a Juliana e a
prima visitante é Rafaella.
FIGURA 7 – JULIANA NÃO DEIXA A “PRIMA” DIVIDIR O BRINQUEDO

Fonte: YouTube.

O terceiro tipo é “aquele que você só vê nas festas familiares” e que fica tímido de
falar com ele. Neste trecho, Juliana interpreta a prima tímida de falar com a prima
aniversariante. Rafaella interpreta a mãe de Juliana e a prima aniversariante. Em seguida,
Juliana apresenta o “primo-exemplo”, com o qual a mãe vive a comparando. Juliana interpreta
uma criança que vai mal na escola e a Rafaella interpreta a mãe da Juliana. O último exemplo
do vídeo é o “primo mau”, que vive implicando e rindo quando você se dá mal. A Juliana aqui
é a boazinha e Rafaella é a prima má. A Juliana termina o vídeo chamando para mais
interação em suas redes sociais, apresentando o canal da irmã no YouTube e a assinatura do
seu canal.
As evidências de produtos de consumo acontecem nas encenações dos tipos
“bagunceiro” e “aquele que não compartilha o brinquedo”. No primeiro caso, Juliana é uma
criança que se atira na direção da estante de brinquedos de sua prima, e quer brincar com
todos ao mesmo tempo. “Caraca prima! Quanto jogo você tem, meu Deus!”. Juliana espalha
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os diversos brinquedos pela cama da prima e fica babando por cada um deles. “Que casinha
linda”, “meu sonho”, “aquele novo que saiu!”.
É importante observar que apesar da alegria evidenciada na prima bagunceira, o
discurso do vídeo é crítico ao comportamento dela, evidenciado por falas como a da prima
dona dos brinquedos “O meu quarto está muito bagunçado” e da própria Juliana quando
apresentava o primo antes afirmando que “ele faz a maior zona e ele vai embora e deixa
aquela zona pra você arrumar toda sozinha”. Feita essa observação, resta-nos pontuar que a
crítica é direcionada à ideia de não arrumar a bagunça – e não ao uso de muitos brinquedos ao
mesmo tempo.
De fato, ela não se concentra em nenhum brinquedo especificamente e acaba não
destacando nenhum deles na cena. O que fica visível aqui é uma celebração da ideia de
“muitos brinquedos”. Dessa forma, mais uma vez nossa opção foi por registrar o conjunto e
não as unidades. A estante em questão ficou em cena por 1 minuto e 22 segundos. A euforia
demonstrada pela Juliana no contato com os brinquedos nos chama a atenção para o que
parece configurar uma associação à ideia de ludicidade. Além disso, a quantidade de
brinquedos e esta mesma euforia parecem ainda fornecer ensejo para o entendimento de uma
indução ao acúmulo de bens.
Na encenação sobre o primo “que não compartilha o brinquedo”, Juliana está no
quarto brincando sozinha com um avião de boneca da marca Polly. A cena abre com um
plano centralizado na criança, que reclama de não ter ninguém para brincar com ela. Sua
prima então entra no quarto e Juliana a recebe bem até o momento em que ela tenta brincar
com o mesmo brinquedo. A partir de então, Juliana começa a reagir de forma arredia. Quando
a prima tenta ver o avião, a Júlia toma da mão dela e faz cara feia. A prima pede para ver e ela
diz que não deixa porque o avião é dela.
Ela fica brincando sozinha enquanto fala coisas como “nossa, esse avião é tão legal!” e
“ele é muito maneiro!” para sua prima que fica apenas olhando. A prima afirma que só está ali
porque a mãe da Juliana disse que a filha queria companhia, mas a Juliana não deixa a prima
encostar no brinquedo de jeito nenhum. Está presente no discurso uma visão crítica ao
comportamento da prima representada pela Juliana, o que é evidenciado por frases como a da
prima visitante dizendo para Juliana “você tá chata, egoísta” e pela própria Juliana quando
apresentou o tipo de primo dizendo que este comportamento “não tem sentido”. Da mesma
forma que aconteceu na historinha anterior, a crítica aqui não está direcionada ao produto em
si, mas ao comportamento da prima frente ao produto.
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O avião da Polly fica no vídeo durante 1 minuto e 5 segundos. É a própria Juliana
quem fala o nome da marca e elogia o brinquedo. O produto parece ser associado à ideia de
ludicidade, na medida em que a criança demonstra grande satisfação em brincar com ele.
Nos outros “tipos de primos” apresentados pela Juliana não observamos a presença de
nenhum produto ou serviço promovido e, por esta razão, não nos deteremos sobre eles.
No total, foram dois (2) produtos e uma (1) marca exibidos neste vídeo. Foram
identificados dois (2) brinquedos. Dos 8 minutos e 27 segundos de duração, 2 minutos e 27
segundos continham produtos de consumo ou marcas em exibição, o equivalente a 29% do
tempo total do vídeo. Os dois (2) produtos aparentavam associação à ideia de ludicidade.
O vídeo apresenta como formato uma mistura de duas práticas discursivas correntes
no âmbito do YouTube infantil, que são o vlog e as historinhas. A única adulta presente é
Rafaella, irmã mais velha da Juliana, que participa da brincadeira sempre como parceira,
nunca como autoridade. O que vemos são dois sujeitos falantes que interagem em pé de
igualdade durante todo o vídeo. A Juliana, especificamente, na introdução, no encerramento e
nos momentos entre as historinhas – quando desenvolve o formato vlog – chega a falar
diretamente com a câmera, antecipando o que imagina ser a realidade dos seus interlocutores
e estabelecendo assim uma formação imaginária do seu público, composta por crianças com
famílias similares à sua. Juliana pede à sua audiência que participe, nos comentários,
indicando temas para vídeos futuros na linha dos “tipos”.
Observamos aqui, pela primeira vez em nossa pesquisa, uma produção em que a
exibição de produtos de consumo dura menos da metade do tempo total do vídeo. Esta
constatação leva a um entendimento de que a temática consumo não parece ser central no
discurso do vídeo, que seria então mais orientado a uma “narrativa da vida familiar infantil”.
Dada essa constatação, parece apropriado efetuar um retorno às circunstâncias de
enunciação do discurso para reavaliar a centralidade da temática consumo. Como já
colocamos anteriormente, a presença da temática dentro de um canal no YouTube
remunerado pela publicidade e pelo marketing parece ser motivação suficiente para identificar
a promoção do consumo como uma questão importante no canal. Ainda assim, é possível
atentar para o fato de que estratégias de engajamento da audiência no conteúdo de um canal
podem incluir o desenvolvimento de conteúdos não centrados no consumo, desde que estes
conteúdos atraiam audiência para o canal que, assim, obtém ganhos com a venda de anúncios
publicitários.
Neste sentido, pode-se concluir que não há aqui elementos suficientes para uma
assertiva no sentido de compreender a promoção do consumo como elemento central do
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discurso ora debatido. No entanto, esta compreensão não invalida a constatação de que a
promoção do consumo se faz presente no interior do discurso, de forma periférica, como pode
ser constatado pela presença de indução ao consumo em duas das historinhas do vídeo.
Por fim, a associação deste discurso de indução ao consumo a uma perspectiva de
promoção da felicidade não parece também se fazer presente de forma tão clara no contexto
observado. Vejamos os dois momentos em que os produtos aparecem. Comentamos
anteriormente que na primeira historinha a prima bagunceira demonstra uma grande euforia
ao ter contato com a estante de brinquedos da sua outra prima. Se essa euforia dá margem ao
entendimento de que o conjunto de brinquedos é muito divertido, o contexto em que a euforia
é evidenciada não possui apenas diversão, mas também desentendimento. Na segunda
historinha, a alegria entre as primas acaba quando uma tenta brincar com o brinquedo da
outra, dando margem mais uma vez à eclosão de desentendimento.
Parece razoável dizer que, no contexto do presente vídeo, ainda que haja uma
associação dos produtos a momentos alegres, esta associação se dá sob a interferência de um
ruído crítico que, se não chega a extinguir a associação dos produtos com momentos
agradáveis, também não permite uma sobrevalorização da relação entre criança e brinquedo
como verificado nos vídeos anteriormente analisados.
Isto nos leva a uma situação dúbia. Dependendo da lente com que se observe, é
possível observar: a) o discurso de felicidade atrelada ao consumo representado na alegria
eufórica com que a criança busca os brinquedos na primeira historinha e na impetuosidade
com que a criança protege o brinquedo da prima na segunda historinha; e/ou b) o produto
sendo usado em contextos de desentendimentos em ambas as histórias, prejudicando assim
sua associação à ideia de felicidade.
Conclui-se, assim, que o vídeo em questão apresenta um discurso que promove o
consumo, ainda que de forma periférica, e associa produtos de consumo a momentos alegres,
ainda que esta associação ocorra sob o efeito de ruídos.
Passamos agora a debater o vídeo “Desafio da piscina com o meu primo!”. Este vídeo
era, em 10 de junho de 2016, o quarto mais assistido no canal Juliana Baltar, com 10.144.429
visualizações. Ele possui 8 minutos e 19 segundos de duração e foi postado em 24 de
setembro de 2015.
O vídeo inicia com Juliana e um primo da sua idade dizendo que vão gravar o desafio
da piscina, que funciona assim: a irmã da Juliana (que não aparece na tela, pois está filmando
a cena) faz perguntas aos dois. Se um acertar, o outro dá um passo para trás. Se alguém errar,
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também dá um passo para trás. As duas crianças estão alguns passos à frente da piscina. Por
isso, quem perder a brincadeira, cai primeiro na água.
O vídeo é quase todo desenvolvido dentro dessa lógica, através da qual não foi
identificada nenhum tipo de relação com o consumo. A mudança só acontece após 7 minutos
e 37 segundos, depois que as duas crianças já caíram na piscina, já brincaram e saíram de
novo para encerrar o vídeo. Neste momento, enquanto Juliana está se despedindo, ela
aproveita a oportunidade para convidar os internautas para o encontrinho que está
promovendo na loja PB Kids, que fica em frente à Riachuelo, no segundo andar do
Norteshopping, no Rio de Janeiro.
O nome Norteshopping aparece antes, dito pela criança e por escrito na tela. Dois
segundos depois, na mesma fala de Juliana, é mencionado nome da loja PB Kids e a
logomarca da loja também aparece na tela. Um segundo depois, é mencionado o nome da
Riachuelo, apenas como referência à localização da PB Kids, e o nome da última loja não
aparece na tela. [O encontrinho] “vai ser no NorteShopping, na loja da PB Kids, em frente à
Riachuelo, no segundo andar!”, diz Juliana.
FIGURA 8 – JULIANA E SEU PRIMO CONVIDAM PARA ENCONTRINHO NA LOJA PB KIDS

Fonte: YouTube.

Embora a imensa maior parte do vídeo não tenha feito qualquer menção a produtos ou
marcas, a sua conclusão é um convite direto para que as crianças estejam presentes em um
encontrinho que vai acontecer dentro de uma loja de brinquedos que por sua vez fica dentro
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de um shopping center. Este convite em si, em razão do local em que o encontrinho se dará,
pode ser caracterizado como indução à compra/acúmulo de bens.
O vídeo apresenta como formato uma prática discursiva corrente no âmbito do
YouTube infantil, que é a de brincadeiras/desafios. Nele, vemos três sujeitos falantes que
partem de lugares sociais similares (primos e irmãs) e que se misturam na brincadeira.
Rafaella, a irmã mais velha que grava o vídeo, atua como juíza da brincadeira fazendo
perguntas e determinando quem respondeu de forma correta. Este papel, contudo, não deve
ser confundido com o exercício de autoridade. O que se observa como sentido predominante é
o de uma relação de parceria entre ela e as crianças. Estes sujeitos falantes, em alguns
momentos, falam diretamente com a audiência. A formação imaginária que demonstram fazer
do interlocutor é de que se tratam de crianças.
Dos 8 minutos e 19 segundos de duração, 32 segundos continham marcas em exibição,
o equivalente a 6,4% do tempo total do vídeo. O nome Norteshopping aparece ao longo
desses 32 segundos na tela. A logomarca da PB Kids aparece por 30 segundos. O nome da
Riachuelo não chegou a ser exibido, mas foi mencionado durante 1 segundo. Estas três (3)
marcas, no contexto geral do vídeo – que é uma brincadeira do começo ao fim – e no contexto
particular do convite para o encontrinho – momento em que as crianças da audiência poderão
se divertir pessoalmente com a criança do vídeo – parecem estar associadas à ludicidade.
O conteúdo do vídeo é praticamente todo formado por uma brincadeira, o desafio da
piscina. No entanto, logo após o clímax dessa brincadeira – quando as crianças se divertiam
na piscina – vemos as duas crianças sorridentes no vídeo convidando as crianças da audiência
para um encontro em uma loja de brinquedos. O caráter desse convite e o momento em que
ele surge no contexto do vídeo dão base para observar-se um atrelamento do conteúdo à ideia
da promoção do consumo, de uma forma tão intrínseca que nos permite afirmar que, apesar
do pouco tempo dedicado, torna-se central no discurso do vídeo.
De forma complementar, o mesmo contexto fornece insumos para a compreensão de
que a ideia de felicidade também pode ser observada nesta equação. A felicidade exibida
pelas crianças na tela no momento do convite – sorrisos largos, piadas e interjeições de alegria
estão amplamente presentes – parece estar diretamente associada à realização do encontrinho.
Tampouco não parece exagero, por conta do que já foi dito no capítulo anterior a respeito
deste tipo de evento, imaginar a grande felicidade a ser manifestada pelas crianças que
conseguirem estar frente a frente com seu youtuber preferido.
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Por conta de toda essa carga simbólica, e de tudo o que foi dito anteriormente, nos
parece bem razoável concluir que no discurso desse vídeo pode ser observada uma associação
da promoção do consumo à ideia de felicidade.
Encerramos assim a análise dos vídeos do canal Juliana Baltar. Passamos agora à
análise dos vídeos do canal Júlia Silva.
4.1.3 VÍDEOS DO CANAL JÚLIA SILVA
Analisamos agora o vídeo “Cuidando da minha Baby Alive Comer e Brincar Katie”.
Este vídeo era, em 10 de junho de 2016, o terceiro mais assistido no canal Júlia Silva, com
7.617.235 visualizações. Ele possui 13 minutos e 13 segundos de duração e foi postado em 14
de agosto de 2014.
O vídeo inicia com Júlia Silva em primeiro plano dizendo que vai cuidar da sua
boneca Katie – de marca Baby Alive –, mas que, por ela estar dormindo “tão fofinho”, vai
esperar ela acordar. Corta para a boneca dormindo em primeiro plano no seu berço, fazendo
barulho de sono. Júlia tira a boneca do berço, a deixa sentada e ela abre os olhos. A boneca
“ri” (emite um som de risinho) e Júlia ri com ela. Na cena seguinte, Júlia tem a Katie no seu
colo. Ela conversa com a Katie (que “fala” através da voz gravada no interior da boneca – em
inglês), mostra sua roupinha, seu cabelo, dá leitinho para ela, segue conversando.
Na outra cena, foco no armário. Júlia abre o armário das suas bonecas Baby Alive e
explica como as suas bonecas dividem o guarda-roupas. O armário é todo arrumadinho e tem
diversos itens. Júlia então chama a boneca para trocar de roupas e a cena seguinte é uma
sequência com a boneca em primeiro plano tendo suas roupas trocadas e uma trilha suave,
mas divertida ao fundo.
Novo corte de cena. Katie agora está arrumadinha com outros brinquedos menores que
ela no chão. Os brinquedinhos pequeninos da Júlia tornam-se aqui os brinquedinhos da Katie.
Um fantoche de mão, que aparenta ser controlado por Júlia Silva, chamado Sr. Palhaço, entra
em cena para concordar que a Katie está linda e dizendo que “queria um cabelo igual” para
ele. O cabelo da Katie é louro e liso e o do Sr. Palhaço é marrom com aparência crespa e
“para cima”. Neste trecho, fica aparente a presença de um estereótipo de raça no discurso do
vídeo. A comparação depreciativa do cabelo crespo e “para cima” do palhaço com o cabelo
loiro e liso da boneca, através do desejo manifestado pelo palhaço de ter um cabelo igual ao
da boneca parece configurar uma evidência neste sentido.
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Júlia então diz que vai preparar papinha de pera, que é o “lanche favorito” da Katie.
Corta para outra sequência com trilha sonora em que a Júlia prepara a papinha. Depois disso,
Júlia senta a boneca na cadeirinha para lhe dar a comida e volta a conversar com a boneca. Dá
um beijo nela. A cena seguinte é nova sequencia com trilha sonora, na qual a Júlia tira a roupa
da boneca para ela tomar banho.
Corta para a Júlia voltando a conversar com a boneca na hora do banho, mostrando
para a boneca os outros brinquedos dela. O banho é uma nova sequência com a continuação
da trilha sonora anterior. Ela puxa a boneca para colocar nova roupa nela. Mais uma vez, cena
de conversa seguida por sequência com trilha sonora, que agora modificou. Júlia arruma a
Katie para levar ao balé. A cena seguinte mostra a Katie em primeiro plano, depois do balé, já
arrumada com outra roupa e outro cabelo. Júlia novamente alimenta a boneca.
Depois disso tudo, Júlia mostra suas três Baby Alive arrumadinhas no tapete: além de
Katie, suas “irmãs” Charlie e Lexie. Outra sequência com trilha sonora na qual o Sr. Palhaço
aparece para brincar com elas. Depois disso o que vemos é o trio de bonecas dormindo, no
tapete, uma do ladinho da outra, com a Júlia explicando o quanto elas estão cansadas.
Corta para uma cena em que todas as roupinhas são exibidas – uma do lado da outra –
com Júlia dizendo que “todas essas roupas são do Ateliê Mania de Boneca. As bebês
adoraram!”. Aparece a ilustração de uma bonequinha com o endereço do site e do Facebook
do Ateliê Mania de Boneca. Em seguida, cartela de encerramento do vídeo e fechamento.
FIGURA 9 – ENDEREÇO DO ATELIÊ MANIA DE BONECA SOBRE BONECAS E ROUPINHAS

Fonte: YouTube.
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Temos aqui um sujeito falante – Júlia Silva – que cria e fala por outros personagens ao
longo do vídeo. Há também uma boneca que “fala” em alguns momentos, mas diferentemente
da boneca Larissa no primeiro vídeo da Juliana Baltar, a Katie não demonstra possuir
personalidade e vontade próprias. A “fala” da Katie só acontece através de frases gravadas no
seu interior pelo fabricante da boneca – em inglês.
Há, no entanto, um personagem que dialoga brevemente com a Júlia Silva, o Sr.
Palhaço. Este personagem, que parece ser dublado pela própria Júlia, verbaliza um desejo –
ter o cabelo igual ao da boneca –, o que em princípio seria suficiente para identificá-lo como
um sujeito falante. No entanto, o fato de ficar evidenciado que Júlia controla o palhaço nos
parece razão maior para considerá-lo uma extensão da Júlia Silva enquanto sujeito no
discurso.
Este é um vídeo em que Júlia passa o tempo todo brincando com sua boneca Katie,
enquanto ela passa por diversas situações diferentes. Para cada nova situação que a boneca
passa, ela veste uma roupinha diferente. Além disso, há presença constante de acessórios do
brinquedo, de outros brinquedos, bem como de um cenário lúdico composto por elementos do
universo infantil. Júlia Silva tem uma relação terna e carinhosa com sua boneca Katie, que
possui duas “irmãs” Baby Alive: a Charlie e a Lexie.
O que fica aparente é que o vídeo promove diretamente dois produtos: a boneca Baby
Alive Comer e Brincar – desde o título e por todo o conteúdo do vídeo – e também as
roupinhas confeccionadas pelo Ateliê Mania de Boneca. Se a promoção da boneca pode até
não ter sido intencional – não foi encontrado no discurso nenhum elemento que comprovasse
a intencionalidade dessa promoção comercial –, o mesmo não parece se aplicar à promoção
das roupinhas, que ganham inclusive um espaço de merchandising ostensivo ao fim do vídeo,
que descrevemos acima e sobre o qual nos deteremos mais adiante.
A relação da youtuber com as bonecas é de cuidado e carinho, como pode ser
observado ao longo de todo o vídeo, por elementos verbais – como as frases “ela está
dormindo tão fofinho”, “ela está tão linda”, “vamos tomar o seu leitinho”, entre outras – e não
verbais – como a forma delicada com que a Júlia segura sua filhinha no colo ou o beijo
carinhoso que ela deposita sobre a boneca. O que se vê são cenas de mãe cuidando da filha de
forma feliz e com interpretação que parece bem verdadeira por parte da youtuber.
Outra cena interessante é o foco no armário das bonecas Baby Alive, repleto de
roupinhas. “Esse armário tem um mooonte de roupas! Porque a Katie, a Charlie e a Lexie,
elas dividem o guarda-roupa”. Júlia mostra com detalhes o interior do armário e as roupinhas
da boneca. Outro momento “familiar” é o encerramento da brincadeira, que se dá com as
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bonecas deitadas no tapete, uma do lado da outra, momento em que Júlia as cobre com uma
manta dizendo que “as meninas brincaram muito” e que “elas vão tirar uma sonequinha”.
Estes elementos, tanto os verbais quanto os não verbais, dão a impressão de que presenciamos
o cotidiano de uma família feliz, com a mãe Júlia e três filhinhas irmãs.
O Sr. Palhaço parece participar da história na qualidade de amigo da família. Chega-se
a tal constatação por conta de elementos verbais e não verbais. Os verbais podem ser
observados através da breve intervenção do personagem no momento em que Júlia acaba de
arrumar a Katie e que comentamos acima. Os não verbais se evidenciam na contextualização
da primeira participação do fantoche – quando dá a entender que o palhaço tinha intimidade
suficiente para estar ali e comentar sobre a criança – e também na participação final – quando
ele entra em cena para rir e brincar com as bonecas em cena.
A boneca Katie aparece no vídeo durante 12 minutos e 30 segundos. Por conta de tudo
o que já expomos acima, parece apropriado considerar associados à boneca os ideais de
ludicidade e afeto familiar. Além disso, reiterando que a Baby Alive é uma boneca de preço
bem elevado, considerado inacessível para parcela significativa da população brasileira, é
possível dizer que este produto tem a capacidade de destacar a criança em seu contexto social.
Neste sentido, consideramos apropriado associar a ele a ideia de aprovação social.
As mesmas associações parecem ser pertinentes às bonecas Lexie e Charlie, que
permanecem na tela durante 1 minuto e 21 segundos. O outro personagem do vídeo, o
fantoche Sr. Palhaço, aparece durante 1 minuto e 53 segundos. Este personagem, que possui
um caráter eminentemente lúdico, pode ser associado à ideia de ludicidade. No entanto, no
contexto do seu envolvimento com a família composta por Júlia e as bonecas, parece
apropriado também considerá-lo associado à ideia de afeto familiar.
Ademais, o vídeo expõe ao mesmo tempo três bonecas diferentes da mesma linha de
produtos – a Baby Alive. Tal constatação nos leva a considerar a presença de indução à
aquisição/acúmulo de produtos.
O acessório que mais aparece é uma peça única chamada pela Júlia em um vídeo
anterior do canal de “kit de cuidados com o bebê” e que não tem nenhuma relação com a
marca Baby Alive, embora pareça ter sido feito especificamente para elas neste vídeo. O kit é
um brinquedo enorme que reúne, em uma única peça, itens diferentes como berço, banheira,
armário e cadeirinha de comer. Este é o guarda-roupa que as meninas dividem, segundo a
Júlia. Ele fica em exposição durante 10 minutos e 50 segundos. Por conta da sua presença
central na brincadeira e, consequentemente, de sua configuração como elo de diversos
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momentos da alegre vida familiar exibida neste vídeo, acreditamos ser apropriado associá-lo
aos benefícios emocionais ludicidade e afeto familiar.
As roupas da boneca (e a promoção do ateliê que as criou) são possivelmente a razão
de ser deste vídeo – o que o qualificaria como um conteúdo promocional. Esta situação parece
estar evidenciada por aspectos não verbais presentes durante a quase totalidade do vídeo,
entre os quais destacamos o fato de que a Katie troca de roupa constantemente – a cada nova
atividade na qual a boneca é inserida, ela é vestida com uma roupa diferente. Algumas dessas
atividades, aliás – como o balé e a escola –, são apenas mencionadas, mas não executadas ou,
ao menos, não são exibidas no vídeo. A ausência da execução de tais atividades pode sugerir
que os temas balé e escola foram trazidos à tona no vídeo para ensejar novas trocas de roupas.
O vídeo como um todo é cheio de momentos em que as roupas de boneca são
destacadas no primeiro plano e em closes, junto a verbais como “ela está linda!”, “olha a
Katie que linda”, entre outros. Um elemento não verbal que parece qualificar o caráter
promocional do vídeo é a conclusão deste, que se dá em uma situação que pode ser
caracterizada como merchandising ostensivo, na medida em que inclui: a) foco nos produtos;
b) narração da titular do canal exaltando os produtos; e c) a exibição textual do nome da
marca e dos endereços para acessar os produtos na Internet.
A junção destes elementos configura uma indução perceptível ao consumo das
roupinhas. Não obstante, considerando que é verificado aqui a presença de toda uma linha de
produtos, e que essa presença é verificada tanto de forma expositiva (como acontece no
fim) quanto de forma aplicada (como se verifica no decorrer do vídeo), pode-se concluir que
há presença também de uma indução ao acúmulo.
Considerando as roupinhas como um todo, e não cada uma individualmente, verificase um tempo total de exibição no vídeo de 8 minutos e 17 segundos. A marca Ateliê Mania de
Boneca fica em exibição durante 10 segundos. O contexto da brincadeira parece associar a
estes produtos e marca os benefícios emocionais de ludicidade e afeto familiar.
Acessórios que aparecem no vídeo são a mamadeira da boneca e o conjunto de
lanche/jantar. A primeira aparece durante 46 segundos; o segundo durante 2 minutos e 57
segundos. Diversas pelúcias aparecem de quando em quando no vídeo, às vezes como parte
do cenário e às vezes como “brinquedos das bebês”. Contabilizamos aqui o conjunto delas por
não identificar caracterização individual. Estes produtos aparecem ao longo de 10 minutos e
43 segundos. Por estarem inseridos no mesmo contexto observado nos itens anteriores,
pontuamos aqui que os itens acima demonstram estar associados às ideias de ludicidade e
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afeto familiar. Especificamente a respeito dos acessórios da boneca Baby Alive, consideramos
pertinente associar também a estes produtos a ideia de aprovação social.
Como já foi exposto em outros vídeos discutidos anteriormente, a presença de
acessórios pode gerar associações a outros produtos de uma mesma marca ou linha
disponíveis no mercado consumidor, como forma de continuar ou complementar a brincadeira
inicial. Neste sentido, parece razoável dizer que estes acessórios incluem uma perspectiva de
incentivo ao acúmulo de produtos e, consequentemente, pode induzir à aquisição.
Um armário infantil também compõe o cenário do vídeo, ao longo de 11 minutos e 14
segundos. Este produto não participa da narrativa, ficando sempre em segundo plano. Em
nossa percepção, é um produto que pode ser associado à ideia de ludicidade, na medida em
que se assemelha bastante a uma casa de bonecas e, dessa forma, ajuda a compor um
ambiente lúdico para a brincadeira.
Neste vídeo não há presença de adultos nem evidência de que um adulto teria feito a
gravação. Júlia parece dominar todos os aspectos da produção. Levando em conta as
informações que discutimos no capítulo anterior a respeito da Júlia Silva, podemos até
considerar que a mãe dela esteja presente na gravação. No entanto, no presente vídeo não
encontramos nenhum elemento que confirme isso e, portanto, precisamos tratar o objeto de
análise como um objeto no qual não é identificada a presença de nenhum adulto. É possível,
portanto, afirmar que a criança se encontra sozinha como sujeito do discurso. É possível
também afirmar que ela demonstra controlar todos os aspectos do vídeo – o que pode sugerir
a presença de um discurso de empoderamento infantil em relação aos seus pais/responsáveis.
No total, foram onze (11) produtos e duas (2) marcas exibidos neste vídeo. Foram
identificados nove (9) brinquedos, um (1) móvel infantil e uma (1) loja infantil. Dos 13
minutos e 13 segundos de duração, 13 minutos e 6 segundos continham produtos de consumo
ou marcas em exibição, o equivalente a 99,1% do tempo total do vídeo. Nos onze (11)
produtos foram observadas associações à ideia de ludicidade; em dez (10) desses produtos
observou-se associação à ideia de afeto familiar; em cinco (5) desses produtos observou-se
associação à ideia de aprovação social.
O vídeo apresenta como formato uma prática discursiva corrente no âmbito do
YouTube infantil, que é a de historinhas. Ele é produzido por um único sujeito falante que
fala ora com seus brinquedos, ora com o público que o assiste. No decorrer do vídeo, Júlia
demonstra estabelecer do seu público uma formação imaginária composta por crianças.
Este é um vídeo repleto de elementos verbais e não verbais que traduzem uma retórica
de incentivo ao consumo, que é aqui associado diretamente a um contexto de felicidade,
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vivenciada por uma criança que sorri e se diverte fartamente. Mais que isso, é um vídeo que
possui elementos claramente promocionais, ainda que mascarados sob a forma de
entretenimento. Observamos aqui também um aspecto que ainda não havia aparecido em
nossa pesquisa: a presença de um estereótipo de raça.
Com isso, concluímos aqui a análise do primeiro vídeo do canal Júlia Silva e passamos
então ao seguinte: “Review: Play-Doh Meu Malvado Favorito – Massinha dos Minions”. Este
era, em 10 de junho de 2016, o quinto vídeo mais assistido no canal Júlia Silva, com
7.059.368 visualizações. Ele possui 15 minutos e 30 segundos de duração e foi postado em 30
de abril de 2015.
O vídeo inicia com a Júlia dizendo que vai atender a um pedido do seu público e
exclama: “Mais um vídeo de massinha! E agora tem uma massinha super fofa dos minions!
Olha que legal!”, diz, enquanto exibe a caixa fechada da massinha de marca Play-Doh para a
câmera. Ela diz que viu essa massinha loja Ri Happy “e eu achei muito legal. Então eu quis!”.
FIGURA 10 – JÚLIA EXIBE CAIXA DO BRINQUEDO QUE ELA QUIS E OBTEVE

Fonte: YouTube.

Esse “então eu quis” da Júlia foi uma frase muito assertiva. Pela construção e
entonação colocadas, dá a entender que o “querer” para a Júlia é equivalente a “comprar”.
Esse entendimento permite uma outra inferência, de que temos aí um reforço do poder de
consumo das crianças em detrimento do poder de dizer não dos seus pais. Mas, por enquanto,
vamos voltar ao vídeo.
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Em seguida, Júlia exibe sua camisa do minion roxo para a câmera e começa a falar
sobre o seu personagem preferido na animação. Fala sobre cada personagem exibido na caixa
do brinquedo, sobre as forminhas, bem como sobre os principais detalhes do brinquedo que
aparecem ali. Depois disso, a Júlia não aparece mais em primeiro plano: apenas suas mãos e
sua voz evidenciam sua presença em cena.
O foco passa a ser totalmente voltado para o brinquedo e para a brincadeira. No
entanto, é importante notar que há um cenário bem composto: ela brinca com a massinha em
frente a um armário que lembra uma casa de bonecas – o mesmo que observamos no vídeo
anterior – com diversas miniaturas de minions à frente, como se estivessem no jardim da casa.
A partir daqui o que vemos é uma mistura das práticas discursivas unboxing e review,
que mencionamos no capítulo anterior. Ela abre a caixa, retira as forminhas e as massinhas e
segue desembalando cada item da caixa, sempre fazendo comentários fofos sobre o conteúdo
a cada movimento. Depois de desembalar cada forminha e cada massinha, ela começa a
brincar. Na hora da brincadeira, uma trilha divertida começa a tocar ao fundo, enquanto a
Júlia vai comentando cada etapa da sua brincadeira, com interjeições como “bananaaaa!” (em
referência ao alimento desejado pelos personagens), “que lindo”, “eu adoro o minion roxo”,
entre outras.
Após ela concluir alguns minions e outras peças, o vídeo corta para uma cena com
todos os minions e demais peças organizados na mesa. Júlia diz que vai terminar o vídeo e
continuar brincando. Convida o público para interagir com este vídeo e para assistir o
próximo. Cartela de assinatura fecha o vídeo.
A “massinha dos minions”, da marca Play-Doh, é o produto-chave deste vídeo. Ela
está presente durante 14 minutos e 33 segundos, mais de 90% do tempo total. Trata-se do
produto mencionado no título do vídeo. A massinha e os personagens recebem menções
verbais positivas da criança durante todo o vídeo, tais como as que exemplificamos um pouco
acima. Assim, o sentimento que aparece de forma predominante durante a brincadeira com a
massinha é o de ludicidade.
Outro produto exibido com destaque foi a camiseta do minion roxo que a Júlia estava
vestindo. Ela ficou na tela, junto com a criança, durante 2 minutos e 43 segundos. Por conta
da associação feita pela criança entre a camisa que veste e a temática do brinquedo que ela
apresenta, consideramos apropriada a presença de uma associação entre a camisa e a ideia de
ludicidade.
Um conjunto de miniaturas de minions ficou presente durante 12 minutos e 52
segundos. Este conjunto compunha o cenário no qual a Júlia brincava com as massinhas,
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ficando em segundo plano na tela, à frente apenas do armário no estilo “casa de bonecas”.
Este armário, por sua vez, compôs o cenário durante 11 minutos e 24 segundos. Pelúcias e
brinquedos também compuseram o cenário ao longo de 2 minutos e 3 segundos. Uma caixa de
maquiagem infantil também ficou visível em segundo plano durante 1 minuto e 45 segundos.
Todos esses produtos ajudaram a conferir ao cenário uma atmosfera de ludicidade, razão pela
qual parece apropriado associá-los a este benefício emocional.
O acúmulo de diversos elementos do universo Meu Malvado Favorito/Minions, bem
como a constituição de um cenário repleto de elementos lúdicos nos parece também
motivação suficiente para concluir que há aqui presença de indução à aquisição/acúmulo de
bens.
A loja de brinquedos Ri-Happy aparece rapidamente no vídeo, de forma sonora, na
voz da criança. Dura 1 segundo e o benefício a que parece estar associada é a ideia de
ludicidade, uma vez que a Ri Happy foi a fonte do brinquedo explorado no vídeo.
Neste vídeo, há apenas um sujeito falante: Júlia Silva é quem conduz o vídeo sozinha,
do começo ao fim do mesmo. Não há presença de adultos no conteúdo exibido, contudo, em
determinado momento, a Júlia faz o espectador perceber que sua mãe está presente, quando,
por um breve instante, pede para ela consertar uma tesourinha de plástico que a Júlia quebrou
enquanto gravava. Apesar de a presença da sua mãe no ambiente de gravação se fazer notada,
Júlia parece dominar todos os aspectos da produção, uma vez que ela se encontra sozinha
como sujeito do discurso e é o fio condutor de todos os acontecimentos do vídeo.
Se não fosse o rápido pedido de ajuda, a presença de sua mãe nem sequer seria notada.
O próprio pedido de ajuda coloca a mãe em uma posição não de autoridade perante a filha,
mas sim de uma parceira no processo de produção do vídeo. Por essa razão, acreditamos que
o vídeo em questão parece conter um discurso de empoderamento infantil em relação aos seus
pais/responsáveis.
No total, foram sete (7) produtos e três (3) marcas exibidos neste vídeo. Foram
identificados três (3) brinquedos, um (1) móvel infantil, uma (1) peça de moda infantil, um (1)
cosmético e uma (1) loja infantil. Dos 15 minutos e 30 segundos de duração, 15 minutos e 21
segundos continham produtos de consumo ou marcas em exibição, o equivalente a 99,0% do
tempo total do vídeo. Todos os sete (7) produtos apareciam associados à ideia de ludicidade.
Este vídeo reúne duas práticas discursivas do universo infantil no YouTube: unboxing
e review, que dão forma a um discurso enunciado a partir do quarto da criança. A vinculação
do discurso à promoção do consumo pode ser verificada através de elementos verbais – como
os constantes elogios da criança ao brinquedo – e não verbais – como a centralidade do
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brinquedo em todo o conteúdo do vídeo. O atrelamento desse discurso à ideia de felicidade
acontece através da criança, que se diverte do começo ao fim do vídeo, sempre simpática,
carinhosa e sorridente.
Encerrada a análise do segundo vídeo do canal, o próximo vídeo a ser analisado é a
analisar o vídeo “Minhas Coisas de Frozen Júlia Silva - English Subtitle”. Este vídeo era, em
10 de junho de 2016, o oitavo mais assistido no canal Júlia Silva, com 6.038.563
visualizações. Ele possui 8 minutos e 28 segundos de duração e foi postado em 9 de outubro
de 2014.
No início, vemos apenas Júlia fantasiada de Elsa, sorrindo e abraçando o seu Olaf de
pelúcia. Esta parte foi provavelmente gravada sobre chroma key e o resultado final é um
fundo texturizado em elementos que lembram a identidade visual da franquia Frozen. Em
seguida, ela aparece no seu quarto e começa a mostrar sua fantasia e suas outras coisas de
Frozen.
A criança fala naturalmente sobre seus produtos, dialoga e brinca com eles, exibe,
estabelece relações entre eles, sempre levando em conta como cada item se relaciona com a
história de Frozen. Ela mostra cada detalhe dos brinquedos e se dedica particularmente a
brincar com a varinha-esponja que vem junto com os brinquedos originais, muito
compenetrada e se divertindo com o resultado.
Júlia também mostra um quadro que ela mesma fez. Não computamos o quadro em
nossa análise, pois não se trata de um produto que possa ser consumido no mercado. Trata-se
de um quadro composto por recortes de caixa de brinquedo (incluindo aqui a imagem das
irmãs Elsa e Ana e dois recortes da marca Disney Frozen, adesivos brilhantes e pedrinhas,
colocados sobre um fundo pintado em azul. O quadro em si faz alusão direta à franquia
Frozen, que é uma linha de produtos criada para estimular o consumo de diversos itens interrelacionados. Ainda assim, por conta do seu caráter autoral, não incluímos entre os produtos
consumíveis citados.
Em seguida, Júlia manda “beijos congelantes” para uma lista bem grande de nomes
que vão aparecendo por escrito, ao som de uma música animada e sobre um fundo composto
pela Júlia fantasiada de Elsa abraçando o Olaf. Este trecho consome quase dois minutos do
vídeo. Logo depois entra a Júlia Silva em seu quarto se despedindo, entram as informações do
canal, e o vídeo acaba.
Júlia gravou este vídeo vestindo uma fantasia de Elsa, personagem principal da
franquia Frozen. E a fantasia é também o primeiro produto apresentado pela youtuber: “Hoje
eu estou de Elsa para mostrar as minhas coisas de Frozen”, diz. Júlia destacou a fantasia,
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realizando uma apresentação detalhada dela: “Ela é muito bonita. Tem esse detalhe cheio de
lantejoulas. E tem esse pingente. E tem até a capa da Elsa! E também veio com esse acessório
de cabelo”. Estes elementos parecem apontar para uma associação da fantasia, que permanece
visível durante 8 minutos e 22 segundos, com o benefício emocional da ludicidade.
Mas antes de Júlia apresentar a fantasia, um outro produto já tinha aparecido no vídeo:
é a pelúcia do Olaf, personagem da franquia Frozen que é um boneco de gelo. O Olaf aparece
enquanto a Júlia agarra ele com força, ainda na abertura do vídeo, sem áudio. Quando ela
chega a apresentar a pelúcia para o seu público, mais adiante no vídeo, Júlia fala inclusive
qual é a marca do fabricante: “ele é da Long Jump”, diz, enquanto mostra a etiqueta com o
nome da empresa40.
FIGURA 11 – ETIQUETA COM NOME DA FÁBRICA DA PELÚCIA É EVIDENCIADA

Fonte: YouTube.

“Ele é super fofo!”, elogia a menina. “Quem quer um abraço quentinho?” pergunta a
Júlia usando uma expressão consagrada pelo personagem enquanto mexe os braços da pelúcia
para a câmera. A pelúcia do Olaf permanece no vídeo por 2 minutos e 23 segundos. O caráter
lúdico da sua presença, bem como o afeto demonstrado pela youtuber ao brinquedo parecem
associá-lo aos benefícios emocionais ludicidade e afeto familiar.
Júlia mostra depois as suas bonecas Frozen. “Eu tenho duas Anas e duas Elsas”, diz.
Duas são originais e duas não são. Primeiro ela mostra as bonecas que não são originais. “Elas
40

Este é o mesmo brinquedo que a Júlia ganhou de presente da Long Jump quando visitou a fábrica,
episódio que foi documentado em vídeos anteriores disponíveis no canal (SILVA, 2014).
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não são originais, mas eu acho elas muito bonitas”. “Eu adorei o cabelo dela”, fala sobre a
Elsa. “Ela também tem uma capa, igual à minha fantasia”. A respeito da Ana, Júlia diz “Ela
tem esse vestido que eu acho muito bonito, essa capa, e tem mais ou menos um bonezinho e
ela está com duas tranças”. A Elsa não original fica 22 segundos no vídeo. A Ana não original
fica 32 segundos. Elas parecem apresentar como benefício emocional a ludicidade.
Em seguida, ela mostra as bonecas originais. “Elas estão com o vestido da coroação”.
A Elsa “tem um vestido que também é muito bonito” e “tem uma coroa dourada”. A Ana “é
muito bonita”. “A coroa dela é uma rosa brilhante”. “Ela tem um colar e esse vestido que eu
adoro esse vestido”. As bonecas originais vêm acompanhadas de uma varinha-esponja que a
Júlia adorou. Essa varinha fica dentro de uma cápsula, na qual a criança deve colocar água
fria. Em seguida, ela passa a esponja no vestido das bonecas originais e aparece então um
desenho no vestido.
Júlia exclama: “Ai que linda que tá ficando!”, “Ficou assim, parece mágica!”, “O que
eu mais gostei foi o da Elsa, mas o da Ana também ficou bonito”. A varinha-esponja é um
caso à parte no vídeo, e por isso categorizamos a varinha como acessório, independente da
das bonecas. A Elsa original ficou 1 minuto e 56 segundos em exibição. A Ana original ficou
1 minuto e 18 segundos. A varinha-esponja ficou 1 minuto e 57 segundos. Os três (3)
produtos ofereciam ludicidade.
A exibição no vídeo da propriedade de duas bonecas de cada personagem, bem como
de diversos outros elementos do universo Frozen, parece indicar a presença de uma
perspectiva de indução ao acúmulo de produtos.
Também apareceram no vídeo, compondo o cenário, diversas pelúcias e brinquedos
nas prateleiras. Havia brinquedos de diversas marcas distintas, alguns dos quais até eram
reconhecíveis. Ainda assim, como só compunham o cenário de maneira aglomerada e não
vieram à tona de forma individualizada em nenhum momento do vídeo, decidimos categorizálos em conjunto. Estes produtos, que foram exibidos durante 6 minutos e 14 segundos,
pareciam contribuir para a caracterização de um ambiente mais lúdico ao vídeo. Dessa forma,
parece apropriado associá-los à ideia de ludicidade.
No total, foram oito (8) produtos e duas (2) marcas exibidas no vídeo. Foram
identificados sete (7) brinquedos e uma (1) fantasia. Dos 8 minutos e 27 segundos de duração,
8 minutos e 22 segundos continham produtos ou marcas em exibição, o equivalente a 99,0%
do tempo total do vídeo. Oito (8) produtos foram associados à ideia de ludicidade e um (1)
produto à ideia de afeto familiar.
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Neste vídeo não há presença de adultos nem evidência de que um adulto teria feito a
gravação. Em que pese a perspectiva de parte deste vídeo ter sido filmada em chroma key e
recortada em seguida – uma técnica que não temos conhecimento ser do domínio de Júlia
Silva, no que tange ao conteúdo do vídeo, não há nenhuma evidência da presença de adultos.
Neste sentido, na perspectiva do discurso veiculado, o sentido que parece transparecer é o de
Júlia dominando todos os aspectos da produção. A criança, dessa forma, se encontra sozinha
como único sujeito falante no contexto deste discurso. Esta situação parece ser ilustrativa da
presença de um discurso de empoderamento infantil em relação aos seus pais/responsáveis.
Este vídeo apresenta um formato de vlog infantil, com a criança conversando
diretamente com a câmera, no presente caso através do assunto “coisas de Frozen”. Este
formato configura uma prática discursiva na qual as formações imaginárias ocupam um papel
especialmente importante, pois é através delas que o locutor vai determinando o seu discurso.
Aqui a Júlia Silva fala talvez como se estivesse mostrando brinquedos para uma amiga da
escola que fosse visitá-la em sua casa – local a partir de onde o discurso é enunciado. Dessa
forma, a conversa parece acontecer de maneira natural e espontânea.
No discurso do vídeo, observam-se diversos elementos de indução ao consumo, que
aparecem por meio da exposição detalhada de produtos de apelo infantil e também da
presença de sugestões de acúmulo. A felicidade parece ser atrelada a essa indução ao
consumo através do caráter lúdico e alegre do discurso, que emana de elementos verbais,
como as interjeições realizadas pela youtuber, e de elementos não verbais, como as imagens
de sorrisos da criança, presentes ao longo de todo o vídeo.
4.2 DISCUSSÃO DE RESULTADOS
Ao contemplar a análise realizada até aqui, a primeira coisa que vem à tona para
comentarmos é o fato de que em nenhum dos vídeos discutidos houve ausência de
manifestação da ideia de felicidade. De formas distintas em cada unidade de análise, ela
esteve sempre presente de alguma maneira relacionada à ideia de consumo. A ludicidade dos
produtos exibidos parece ter sido a principal forma de atrelamento das ideias de felicidade e
consumo no discurso produzido pelas três youtubers. Estas são reflexões que aprofundaremos
nesta seção, logo após oferecer um panorama geral da pesquisa.
Ao todo, foram identificados setenta e quatro (74) produtos e vinte e seis (26) marcas
em nossa pesquisa. Como a Tabela 6 faz notar, há uma distinção perceptível entre os canais
no que tange tanto à quantidade de produtos quanto de marcas apresentados nos vídeos.
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TABELA 6 – PRODUTOS E MARCAS EM CADA VÍDEO
Canal

Vídeo

Bel Para
Meninas

Smoothie challenge - a revanche - cenas muito mais fortes !!
Kkkkkkk
Festa congelante Frozen
Desafio: troca de papéis
Média do canal
Baby Alive sofre acidente na tirolesa!
Tipos de primos!
Desafio da piscina com o meu primo!
Média do canal
Cuidando da minha Baby Alive Comer e Brincar Katie
Review: Play-Doh Meu Malvado Favorito - massinha dos
Minions
Minhas Coisas de Frozen Júlia Silva - English Subtitle
Média do canal

Juliana
Baltar

Júlia
Silva

TOTAL
MÉDIA
Fonte: O Autor (2016)

Produtos
Marcas
apresentados apresentadas
15

9

14
5

2
3

11,3
9
2
3
4,7
11

4,7
1
1
3
1,7
2

7

3

8
8,7

2
2,3

74
8,2

26
2,9

Dos setenta e quatro (74) produtos e serviços mencionados, brinquedos foram os itens
que mais apareceram, com um total de trinta (30) menções. Os brinquedos apareceram em
quase todos os vídeos. As exceções foram o smoothie challenge, da youtuber Bel e o desafio
da piscina, da youtuber Juliana Baltar. No vídeo “Festa Congelante”, da Bel, os brinquedos
que aparecem não foram contabilizados como tal, mas sim como serviços de festas infantis,
uma vez que se tratam de brinquedos coletivos disponibilizados no espaço de festas que é
promovido no vídeo. Optamos, assim, por categorizá-los, não segundo o seu fim imediato no
espaço físico em que se encontram, mas de acordo com as consequências promocionais da sua
exibição no vídeo em questão.
Serviços de festas infantis foram identificados doze (12) vezes em um único vídeo
temático sobre a festa da Bel. Alimentos com apelo infantil apareceram sete (7) vezes, e
alimentos com apelo adulto apareceram cinco (5) vezes, ambos também em um único vídeo
da Bel, desta vez uma brincadeira com alimentos. Abaixo, na Tabela 7, é possível verificar
todos os produtos mencionados na pesquisa.
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TABELA 7 – TIPOS DE PRODUTOS OBSERVADOS NA AMOSTRA
Tipo de produto
Brinquedo
Serviço de festas infantis
Alimento com apelo infantil
Alimento com apelo adulto
Móvel infantil
Comércio infantil
Fantasia
Comércio em geral
Produto tecnológico
Utensílio doméstico de apelo infantil
Carro
Cosméticos
Medicamento
Moda infantil
Total

Média por vídeo
3,33
1,33
0,78
0,56
0,44
0,33
0,33
0,22
0,22
0,22
0,11
0,11
0,11
0,11
8,22

Contagem total
30
12
7
5
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
74

Fonte: O Autor (2016)

Como já colocado anteriormente, preocupamo-nos nesta pesquisa em ampliar a
diversidade de conteúdos analisados. Entre os aspectos nos quais esta opção se materializa, é
possível observar uma grande quantidade de marcas ao longo dos nove (9) vídeos. Mais
especificamente, foram observadas vinte e uma (21) marcas diferentes que foram
mencionadas vinte e seis (26) vezes, em uma média de 2,9 menções a cada vídeo.
Dessas, a marca Baby Alive foi a que mais se destacou, aparecendo três (3) vezes, em
um vídeo de cada canal. A esse respeito, cumpre ressaltar que, se não tivéssemos estabelecido
um filtro de repetição de temas, a Baby Alive apareceria ainda em mais dois vídeos: um da
Júlia Silva e um da Juliana Baltar.
Outra marca que apareceu três (3) vezes foi a Disney, em dois vídeos por conta da
franquia Frozen e em um outro vídeo por conta dos personagens Mickey e Minnie. A Apple
apareceu em um vídeo, mas viu, no mesmo vídeo, a marca iPad, de sua propriedade, aparecer
em um produto diferente. Foi o único caso em que foram observadas duas aplicações de
marca distintas vinculadas à mesma empresa no mesmo vídeo.
Outras 18 marcas foram identificadas em nossa pesquisa, cada uma delas sendo
mencionada em um único vídeo: Ateliê Mania de Boneca, Curupira Azul, Danoninho, Elegê,
Eno, Karo, Kinder, Kitano, Long Jump, Minions, Norteshopping, Oreo, PB Kids, Piraquê,
Polly, Play-Doh, Ri-Happy e Riachuelo.
Outra observação que esta pesquisa ensejou é a relação entre o tempo total do vídeo e
o tempo de exposição de cada produto. Esta métrica é útil para verificar o quanto do conteúdo
dos vídeos da nossa amostra pode ser relacionado ao consumo.
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TABELA 8 – TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E MARCAS
Duração do
vídeo
[min:seg]

Tempo de
exposição de
produtos e
marcas
[min:seg]

Smoothie challenge - a revanche - cenas muito
mais fortes !! Kkkkkkk
Festa congelante Frozen

25:40

24:21

Proporção do
tempo de
exposição de
produtos e
marcas
[%]
94,9%

10:58

10:02

91,5%

Desafio: troca de papéis

15:13

10:40

70,1%

Média do canal

17:17

15:01

86, 9%

Baby Alive sofre acidente na tirolesa!

06:03

05:37

92,8%

Tipos de primos!

08:27

02:27

29,0%

Desafio da piscina com o meu primo!

08:19

00:32

6,4%

Média do canal

07:36

02:52

37,7%

Cuidando da minha Baby Alive Comer e Brincar
Katie
Review: Play-Doh Meu Malvado Favorito massinha dos Minions
Minhas Coisas de Frozen Júlia Silva - English
Subtitle
Média do canal

13:13

13:06

99,1%

15:30

15:21

99,0%

08:27

08:22

99,0%

12:23

12:16

99,1%

12:26

10:03

80,9%

Canal

Vídeo

Bel Para
Meninas

Juliana
Baltar

Júlia
Silva

Média da amostra

Fonte: O Autor (2016)

Como podemos observar na Tabela 8, há uma discrepância razoável entre os canais no
que tange ao desenvolvimento de conteúdo de consumo. Júlia Silva possui uma linearidade
maior no que tange à proporção de conteúdo pró-consumo – que, nos três vídeos, foi
basicamente a mesma. Os vídeos da Bel também mostraram uma certa consistência em
manter uma proporção elevada do tempo dedicado ao consumo nos vídeos selecionados.
Juliana Baltar, por sua vez, teve grandes variações na métrica, sendo responsável pelos únicos
casos em que a proporção do tempo pró-consumo nos vídeos ficou abaixo de 50%. Os vídeos
de Juliana Baltar contribuíram para reduzir a proporção média de exposição dos produtos em
nossa amostra. Ainda assim, o resultado aponta uma média superior a 80%, o que nos parece
um valor alto.
Lindstrom (2009, p. 50) afirma, ao explicar experimento desenvolvido com marcas
que patrocinaram programas de TV, que “os participantes se lembravam significativamente
mais das logomarcas dos patrocinadores do que das outras”. Não apenas isso, pondera o autor,
a presença de marcas dentro do conteúdo estudado inibia a memória de outras marcas
(IBIDEM). Com base no que discutimos sobre a relação entre a mídia de massa e o YouTube,
é possível fazer uma correlação da pesquisa de Lindstrom com o presente estudo. Assim,
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parece que a exposição de produtos e marcas ao longo de tão elevada parcela do tempo
provavelmente contribui para uma maior sedimentação desses produtos e marcas na memória
das crianças que assistem tais vídeos no YouTube.
Cinco elementos pertinentes à análise do discurso nos parecem ser comuns aos três
canais da amostra: o lugar social do qual partiam, as formações imaginárias que projetavam
sobre o interlocutor, as circunstâncias de enunciação do discurso, o contexto sócio-histórico e
a formação discursiva em que se inseriam. Comentaremos cada um desses elementos unindo
os resultados da pesquisa realizada a elementos da literatura revisada nos capítulos anteriores.
A respeito do primeiro ponto, é possível dizer que todas as meninas partem do lugar
social youtuber mirim, no qual percebemos algumas características como categoria discursiva
que listaremos a seguir. Antes de mais nada, trata-se um lugar de elevada penetração social,
ou seja, que permite uma comunicação com características massivas (de um para muitos). A
esse respeito, os vídeos selecionados para compor nossa amostra possuíam, em média, no dia
10 de junho, 13 milhões de visualizações – número superior à média de audiência da atual
temporada da novela Malhação na Rede Globo (VAQUER, 2016a; FORATO, 2016). Os
canais Discovery Kids e Cartoon Network, líderes de audiência da TV paga, apresentam
médias de audiência em torno de 500 mil telespectadores simultâneos (VAQUER, 2016b;
FORATO, 2016).
Há diferenças de medição entre a audiência da TV – que é medida instante a instante e
conta o número de indivíduos que assiste um determinado programa – e a audiência do
YouTube – que é apresentada aqui como um consolidado de visualizações, sendo que o
mesmo indivíduo pode contribuir diversas vezes para o incremento deste número. Ainda
assim, não nos parece razoável menosprezar os números dessas crianças.
Outra característica do lugar social youtuber mirim é o fato de ser mediado por
estruturas digitais de distribuição e gerenciamento de conteúdo, que fornecem ao sujeito
falante ferramentas capazes de potencializar tanto o aumento deste alcance como também a
fidelização do público alvo. As ferramentas oferecidas pelo YouTube aos produtores de
conteúdo são exemplos disso. As estruturas digitais têm a capacidade de interferir diretamente
nas formações imaginárias elaboradas pelo sujeito, na medida em que podem fornecer
informações mais detalhadas a respeito do interlocutor, do meio de comunicação, do objeto
do discurso, além do próprio lugar social ocupado pelo sujeito, entre outras informações
possíveis.
Finalmente, o lugar social youtuber mirim está também inserido em um processo
discursivo no qual uma parte dele (o sujeito falante) é remunerado indiretamente pela outra,
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de forma que, como consequência, o sujeito falante se torna dependente do seu próprio
sucesso no manejo da relação com o interlocutor para perpetuar-se em seu lugar social. Aqui,
cabe ponderar que este caráter do lugar social youtuber mirim é um exemplo que se alinha
diretamente com a ideia de Bauman (2008, p. 76) de que os participantes da sociedade de
consumo acabam constituindo-se individualmente como “mercadorias de consumo”.
Esta relação permite uma tendência de que o sujeito falante se preocupe em
desenvolver conteúdos capazes de manter o interlocutor constantemente engajado. Nos vídeos
analisados, foram percebidas diferenças no que tange às estratégias utilizadas para essa
manutenção de engajamento. Contudo, no que tange especificamente à presença de elementos
discursivos que sugerem a intenção de manter tal engajamento, exemplos deste tipo foram
identificados em todos os canais analisados.
O segundo ponto que nos parece comum aos três canais é a formação imaginária que o
sujeito discursivo parece fazer do seu interlocutor: no caso, um público alvo majoritariamente
composto por crianças, especialmente meninas. Um dos três canais analisados apresenta uma
pista da formação imaginária que projeta já no próprio nome: Bel Para Meninas. Não
obstante, nos vídeos do canal vemos Bel e sua mãe se dirigirem a dois públicos diferentes: a
filha às meninas e a mãe aos meninos. Nos três canais analisados, parece haver maior
proporção de espectadores do gênero feminino do que do masculino, ao menos nas
demonstrações das youtubers a respeito da formação imaginária que projetam sobre sua
audiência. Estas projeções possivelmente são feitas com base em informações retiradas do
painel informativo a que os criadores de conteúdo do YouTube têm acesso.
O terceiro ponto que pode ser considerado em comum para as três crianças são
algumas circunstâncias de enunciação. Com exceção de um único vídeo da nossa amostra,
todos os outros foram produzidos a partir das casas das youtubers, ou seja, são vídeos que
expõem parte da intimidade dessas crianças. Além disso, todos eles são enunciados para o
interlocutor por meio de uma plataforma de vídeos online, ou seja, trata-se de uma enunciação
mediada por instrumentos digitais de comunicação. Podemos também afirmar que se trata de
uma enunciação assíncrona, uma vez que a produção e a reprodução se dão em momentos
distintos.
O quarto ponto é o contexto sócio histórico em que estes sujeitos se encontram. Salvo
uma variação de cidade de residência – uma das três meninas vive em uma cidade paulista de
porte médio enquanto outras duas vivem na capital fluminense – todas elas são crianças
vivendo em área urbana, no Sudeste brasileiro, na segunda década do século XXI. Todas elas
são atingidas por realidades socioeconômicas e contextos midiáticos similares.
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O quinto é o seu envolvimento no que entendemos ser uma mesma formação
discursiva, constituída no âmbito das plataformas de vídeo online, e que abrangeria um
conjunto comum de conceitos – por exemplo, a ideia de felicidade como meta alcançável
individualmente – e de práticas discursivas – como os vlogs, novelinhas, unboxing, desafios,
entre outros formatos comentados no capítulo anterior. Esta formação discursiva se relaciona
diretamente com a memória discursiva que envolve não apenas os dizeres já proferidos no
âmbito das plataformas de vídeo online, mas também com a memória audiovisual da
sociedade de consumo.
Outros elementos parecem conter diferenças perceptíveis entre um canal e outro, de tal
forma que se torna necessário fazer as distinções cabíveis na presente análise. Estes elementos
diferenciados podem ser resumidos no âmbito do texto, enquanto unidade de análise, e do
discurso, enquanto forma através da qual os sentidos do texto são percebidos. Neste âmbito,
notamos formas distintas de abordar a apresentação/exposição dos produtos e marcas, o
relacionamento estabelecido entre criança e produto/marca, as estratégias de persuasão
utilizadas, a presença de adultos no quadro e também o caráter dessa presença.
Em nossa sistematização da amostra, contabilizamos todas as vezes que um produto é
mencionado em tela, seja de forma verbal, ou não verbal. No entanto, quando se trata
especificamente dos produtos apresentados pelas crianças em um contexto positivo, há uma
mudança no quadro que encontramos (Tabela 9).
TABELA 9 – PRODUTOS E MARCAS MENCIONADOS PELA CRIANÇA
Produtos com Produtos com
menção
interação
Canal
Vídeo
verbal
infantil sem
positiva pela
menção
criança
verbal
Bel Para
Meninas

Juliana
Baltar
Júlia
Silva

Smoothie challenge - a revanche - cenas
muito mais fortes !! Kkkkkkk
Festa congelante Frozen
Desafio: troca de papéis
Baby Alive sofre acidente na tirolesa!
Tipos de primos!
Desafio da piscina com o meu primo!
Cuidando da minha Baby Alive Comer e
Brincar Katie
Review: Play-Doh Meu Malvado Favorito massinha dos Minions
Minhas Coisas de Frozen Júlia Silva English Subtitle

TOTAL

Fonte: O Autor (2016)

Marcas com
menção
verbal
positiva pela
criança

6

3

1

6
3
6
2
3

8
2
1
0
0

1
1
1
1
3

10

0

2

3

0

2

7

0

2

46

14

14
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Aqui, há uma diferença de abordagem entre os canais. Júlia Silva e Juliana Baltar
fizeram menção direta a todos os produtos com os quais se envolveram, na maior parte das
vezes mencionando também as marcas dos produtos. O mesmo não pode ser dito da Bel, que
interagiu com muitos produtos sem mencionar seus nomes ou marca. Ainda que se tratem de
abordagens qualitativamente diferentes, é possível afirmar que ambas apresentam níveis de
sucesso satisfatório no que diz respeito à associação, pelo seu público, da criança com o
produto (SCHOR, 2009).
A exposição de produtos através de crianças é uma das formas utilizadas pelas
empresas para aproximar os dois universos: o comercial e o infantil (SCHOR, 2009, p. 7). As
youtubers mirins cujo discurso foi aqui analisado cumprem uma função neste processo, na
medida em que se tornam agentes de promoção comercial.
A esse respeito, é oportuno mencionar o estudo do GRIM, que constatou algum nível
de percepção de publicidade oculta através de “patrocínio” do conteúdo de youtubers por
crianças de 9 a 11 anos de uma escola particular de São Paulo (SAMPAIO; CAVALCANTE,
2016, p. 105). Foi o único dos dez grupos focais da pesquisa onde essa percepção foi
observada. Por sua vez, a percepção a respeito da publicidade ostensiva na plataforma tinha
sido notada em todos os grupos (IDEM, p. 59).
Observar essa discrepância no contexto dos resultados da nossa análise permite inferir
porque é tão difícil para crianças comuns identificarem o caráter comercial de mensagens
patrocinadas. Em alguns casos, como no vídeo da Júlia Silva “Cuidando da Minha Baby Alive
Comer e Brincar”, há menções verbais e não verbais ostensivas a produtos e marcas, que
ainda assim são misturadas ao conteúdo lúdico do vídeo. Em outros casos, como o vídeo
“Festa Congelante Frozen” da Bel, os apelos comerciais parecem estar intrinsecamente
inseridos no conteúdo lúdico e fazer a separação entre um e outro se torna, consequentemente,
uma tarefa que demanda um olhar mais apurado – não apenas de crianças, mas também de
adultos.
A esse respeito, algumas partes do discurso das youtubers mirins são especialmente
significativas deste tipo de apelo. No vídeo da Bel mencionado acima, a youtuber promove
elementos decorativos do buffet através de verbais como “olha, gente, que fofo”, “tudo
personalizado”, “olha que lindo”, entre outras frases que enuncia naturalmente enquanto
passeia pela mesa de doces. Por sua vez, Juliana Baltar, após quase oito minutos de
brincadeiras em seu “Desafio da Piscina” nos quais não fez nenhuma menção a produtos,
conclui o vídeo convidando as crianças que assistem para encontrá-la em uma loja de
brinquedos cuja logomarca é então evidenciada.
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O primeiro caso configura uma promoção comercial muito mais difícil de notar que o
segundo, uma vez que a presença da logomarca torna mais evidente o caráter mercadológico
da comunicação. A despeito disso, os dois discursos configuram formas de chamar a atenção
do espectador para produtos ou marcas.
A fala de Júlia ao descrever a aquisição da sua massinha Play-Doh Meu Malvado
Favorito é um outro exemplo significativo: “Eu vi ela na Ri-Happy e achei muito legal! Então
eu quis!”. Já discutimos essa frase na análise do vídeo, mas aqui parece apropriado ressaltar o
caráter estimulador desse verbal: ele carrega a ideia de um encurtamento do processo de
aquisição de produtos que pode ser resumido a simplesmente “querer” dentro de uma loja de
brinquedos. Os filtros parentais ficam ocultos nesta parte do discurso – ocultamento este que
pode, por sua vez, sugerir a ausência de tais filtros ou, de outra forma, a presença de uma
autoridade infantil no que tange às decisões de compras de brinquedos.
A valorização da autoridade infantil sobre a autoridade do adulto é um aspecto que
também se evidencia ao avaliarmos a presença dos adultos nos vídeos analisados. Adultos
estiveram presentes visualmente em apenas quatro dos nove vídeos e sua voz era percebida
em outros dois. Analisamos, em cada vídeo, o caráter da presença do adulto – se era
majoritariamente uma presença de autoridade ou de parceria.
Nos vídeos do canal Bel Para Meninas, a mãe da Bel esteve presente em todos, sendo
que em apenas um deles o papel de autoridade parecia mais destacado. Nos outros dois, foi
observada maior dubiedade do caráter da presença adulta. Há no discurso alguns elementos
que sugerem uma maior participação da mãe na definição do discurso, como no vídeo “Troca
de papeis” em que a mãe diz que “a Bel vai sentir na pele como é ser mamãe” ou no vídeo
“Smoothie Challenge” em que a mãe insiste para a filha continuar a brincadeira, sob pena de
desapontar “as meninas” que estariam assistindo o vídeo. Em ambos os casos, parece tratar-se
de um direcionamento ao conteúdo/desenvolvimento da produção.
No entanto, em ambos os casos, a criança é colocada no centro da narrativa, como
protagonista do canal que é. Aqui, a participação da mãe parece configurar também um
elemento de demonstração da presença de afeto familiar. O que parece surgir deste contexto é
uma relação na qual a mãe aparenta exercer controle sobre o discurso do qual a filha é o
principal porta voz. Talvez por conta disso, haja um certo embaçamento desse caráter de
autoridade/parceria entre as duas. De qualquer forma, na veiculação do discurso que promove
o consumo através da alegria infantil, o controle da mãe não chega a prejudicar a
caracterização da Bel como uma criança autônoma e capaz de consumir.
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Nos vídeos da Juliana Baltar, a irmã mais velha está visualmente presente em um dos
filmes e sua voz é ouvida em outros dois, quando ela está gravando as cenas e conversa com a
protagonista. Nos três vídeos analisados, a irmã da Juliana não demonstra exercer autoridade
sobre a criança, mas sim parceria na brincadeira. De resto, o caráter coadjuvante da presença
da irmã mais velha parece configurar um elemento de reforço a um posicionamento da Juliana
como a principal autoridade do discurso.
Nos vídeos do canal Júlia Silva, a criança aparece sozinha em todos os momentos. Em
um dos vídeos, a presença da mãe durante a gravação chega a ser evidenciada em uma das
falas da youtuber. No entanto, a voz da mãe não chega a ser ouvida. Além disso, a rapidez
com que a menção a ela acontece permite que sua presença no set de gravação possa passar
despercebida pelo público que assiste. O contexto faz emergir uma sensação de que Júlia
possuiria controle sobre todos os aspectos do vídeo e que, consequentemente, figuraria como
autoridade incontestada no discurso que enuncia.
Nos três casos, são perceptíveis elementos de valorização da autoridade da criança
frente ao adulto no discurso observado. Este tipo de valorização, por um lado, parece uma
coisa positiva na medida em que dá espaço para o desenvolvimento da criatividade infantil,
garante voz à criança para enunciar o discurso a partir de suas próprias ideias e, portanto,
demonstra reconhecer na criança um sujeito capaz de interferir na realidade à sua volta, tal
qual observamos nos trabalhos da Psicologia do Desenvolvimento e da nova Sociologia da
Infância.
Essa valorização, por outro lado, mascara uma questão que diz respeito a o quanto do
mundo adulto pode estar por trás desse discurso aparentemente infantil. A Júlia Silva, por
exemplo, exibiu em um dos vídeos conteúdo promocional ostensivo de uma empresa que
vende roupas de boneca. Este fato em si já parece ser um indicador da interferência de adultos
na elaboração do conteúdo do canal. Por mais que a Júlia possa ser a autora do produto final,
há uma elaboração mercadológica anterior que provavelmente foi feita por adultos. A criança,
contudo, é o sujeito que enuncia o discurso e, aparecendo sozinha ao longo de todo o vídeo,
torna-se a única autoridade possível aos olhos de quem assiste.
Dessa forma, consideramos apropriado reconhecer nos discursos elaborados pelos três
canais a figuração da criança com autoridade suficiente para definir suas estratégias de
consumo. Este tipo de figuração é observado por Schor (2009, p. 173) como estratégia
mercadológica utilizada por profissionais de marketing para interpor-se entre pais e filhos –
mais especificamente, “ao lado da criança, contra os pais” – com o objetivo de promover a
venda de produtos de apelo infantil. Trata-se, para a autora, de um expediente bastante
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comum na publicidade infantil. A presença deste tipo de expediente no contexto dos
youtubers mirins, portanto, acaba representando mais um elo entre o discurso promovido por
estes canais e o discurso promovido no meio publicitário.
O empoderamento das crianças acaba se relacionando também com outro tema que
abordamos anteriormente, o “Fator Amolação”. Linn (2006, p. 58), como vimos, pontua que
este fator é considerado responsável por quase metade das vendas em negócios dirigidos a
crianças nos Estados Unidos. No Brasil, a pesquisa TIC Kids Online identificou que em torno
de um terço das crianças de 9 a 12 anos já pediram aos pais produtos do qual tomaram
conhecimento por meio de publicidade na Internet (CGI.BR, 2016, p. 425). Segundo a mesma
pesquisa, praticamente a metade desses pais acabaram cedendo aos apelos de consumo dos
filhos (IDEM, p. 429).
A presença de apelos diretos à aquisição de produtos ou ao acúmulo de bens parece ser
um fator complicador deste comportamento (LINN, 2006; SCHOR, 2009). Por isso,
buscamos verificar, no presente estudo, a frequência com que poderia ser percebida a indução
à compra ou ao acúmulo de bens. Em alguns casos, identificamos a associação deste tipo de
indução a produtos específicos. Em outros casos, contudo, o conjunto de produtos exibidos
poderia ser associado a uma indução neste sentido. O conjunto como um todo se associava à
ideia de acúmulo de bens em seis dos nove vídeos. Produtos específicos se associavam à ideia
em três dos nove vídeos.
Até aqui, nossa discussão de resultados tratou prioritariamente dos diversos aspectos
que relacionam produtos e marcas à infância representada pelos youtubers mirins. Não
podemos, contudo, concluir esta discussão antes de abordar os aspectos que demonstram
incluir a ideia de felicidade na relação mencionada. Um destes aspectos é a associação dos
produtos e marcas a benefícios emocionais.
O benefício emocional mais frequentemente identificado em nossa amostra foi a
ludicidade, associada a 66 dos 74 produtos analisados, o equivalente a 89% deles. Aprovação
social foi associado a 25 produtos (34%) e afeto familiar a 20 produtos (27%). Ludicidade foi
o único benefício emocional identificado em todos os vídeos analisados. Afeto familiar foi
observado em cinco vídeos e aprovação social em quatro vídeos.
Por ludicidade, como apontado na explicação metodológica, compreendemos todas as
formas de diversão a que a criança pode se associar, bem como a tudo o que lhe desperta
alegria/satisfação. O afeto familiar foi observado sempre que o uso do produto implicava uma
conotação afetiva que poderia ser projetada sobre sua família ou sobre uma construção
familiar idealizada com o brinquedo – por exemplo, na forma mãe-filha com uma boneca. A
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ideia de aprovação social, por sua vez, ficaria configurada sempre que um determinado
produto fosse instrumento de definição de status ou de segregação social.
Aprovação social como um benefício emocional foi percebido em contextos nos quais
o(s) produto(s) exibidos atuavam de forma distintiva. Na novelinha de Juliana Baltar, era a
presença de um carro – produto distintivo de classe social – que exibia este caráter. No
“Desafio Troca de Papeis”, dois produtos de uma marca considerada de alto poder aquisitivo
tinham esse caráter. Na festa de aniversário da Bel, era a própria festa o que configurava este
apelo. É por esta razão que 12 dos 14 itens verificados no vídeo foram associados a este
benefício. O destaque nesta categoria, contudo, parece ser a boneca Baby Alive e seus
assessórios, presentes em três vídeos distintos.
O caráter distintivo de um determinado produto o leva a ser desejado por quem não o
possui. Possui-lo pode elevar o proprietário a um novo patamar social. Ao mesmo tempo, não
possuí-lo pode oferecer ensejo a um isolamento. A ideia de aprovação social, dessa forma,
pode configurar uma relação um tanto perversa entre criança e produto. Na medida em que
configura um elemento de desejo, podemos dizer que essa ideia parece estar mais associada à
“satisfação de vontades” que à “satisfação de necessidades”, para utilizarmos a mesma
dualidade apontada por Bauman (2008) e Campbell (2006).
A esse respeito, parece pertinente retomar a constatação de Schor (2009), em seu
estudo, de um descontentamento notado nas crianças entrevistadas quando elas se viam
impossibilitadas de adquirir seus objetos de desejo. A recíproca, que seria a presença de
contentamento entre aquelas que conseguiam adquirir estes objetos, contudo, não foi
verificada. Foi por conta dessa relação que a autora concluiu que “desejar menos, em vez de
ganhar mais, parece ser a chave do contentamento e do bem-estar” (SCHOR, 2009, p. 182).
O afeto familiar, por sua vez, foi observado em produtos que pareciam simbolizar o
afeto entre Bel e sua mãe, bem como naqueles produtos que pareciam emular situações
afetivas familiares, como as bonecas Baby Alive e a pelúcia do Olaf. No que tange à relação
entre Bel e Fran, este benefício foi identificado em dois produtos: o notebook que sua mãe
utiliza para editar os vídeos do canal e o par de copos que combinam. São dois produtos que
parecem aproximar mãe e filha, sendo apropriados em situações comuns à vida das duas. Em
contextos assim, a criança que assiste o uso destes produtos pode projetar-se na figura da Bel
projetar o produto como um elo entre si mesma e algum familiar.
No que tange à emulação de situações afetivas, o produto foi identificado na relação
das crianças com as bonecas Baby Alive e seus acessórios, bem como na identificação de
Júlia com a pelúcia Olaf. Nestes casos, o que se observa é uma projeção que a criança realiza
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da sua realidade sobre o brinquedo. Esta projeção parece apresentar aqui um caráter positivo
em razão da sua associação com o contexto de ludicidade que também foi identificado nas
situações em que essa emulação se aplica.
Por ludicidade, como apontado na explicação metodológica, compreendemos todas as
formas de diversão a que a criança pode se associar, bem como a tudo o que lhe desperta
alegria/satisfação. Houve situações em que reconhecemos a presença de um caráter lúdico
diretamente associado ao produto analisado – caso de todos os brinquedos – e situações em
que tal presença estava mais associada ao contexto do que ao produto – caso dos produtos
alimentícios no smoothie challenge e na festa de aniversário da Bel.
Em algumas situações esta ludicidade podia ser revestida de um caráter afetivo, como
foi observado nas relações com as bonecas e seus acessórios, pelúcia e fantoche. Em outras
situações ela podia se ver permeada por uma sensação de aventura/adrenalina, como
aconteceu nos brinquedos da casa de festas. Também reconhecemos situações em que ela
parecia mais associada a uma perspectiva de criatividade, como nos casos da massinha e da
tirolesa.
Neste sentido, a criação da tirolesa, no contexto de uma novelinha criada pela Juliana
Baltar com sua boneca Baby Alive, foi um aspecto que nos chamou a atenção. A criança
apropriou-se de um acessório da boneca para, junto a uma corda esticada, criar um novo
brinquedo. E, dessa forma, a tirolesa se tornou um elemento central na narrativa daquele
capítulo da novelinha.
No entanto, como ponderamos na análise do vídeo, o fato de a criança realizar tal
atividade de “subversão”, contudo, não gerou nenhuma redução na presença da marca da
boneca, que é exposta do começo ao fim da produção, inclusive com destaque no título do
vídeo. O que transparece desse contexto é que a subversão de Juliana Baltar se configura
como mais um elemento lúdico dentro de um discurso mais amplo que atrela a diversão à
promoção do consumo infantil.
Outro elemento observado em nossa análise que parece configurar uma forma similar
de “subversão” é encontrado no vídeo “Minhas Coisas de Frozen” da Júlia Silva. Trata-se do
quadro que a criança produziu e exibiu no vídeo como mais um dos objetos que possui
vinculados à franquia da Disney. Em nossa análise, optamos por não incluir este quadro como
um produto analisado – uma vez que não se trata de algo que possa ser adquirido no mercado.
Sem dúvida, trata-se de um produto artesanal, mas que no contexto discursivo analisado acaba
funcionando como um elemento de reforço da marca Disney Frozen, que se encontra
inclusive representada no produto.
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Tanto a “tirolesa” quanto o quadro de Frozen poderiam ser enquadrados em alguma
das formas de consumo que Campbell (2004, p. 46) descreve como sendo artesanais. Essa
qualificação, contudo, não retira desses elementos, em razão do contexto discursivo em que se
inserem, seu caráter de indução ao consumo através da ludicidade.
De uma forma geral, no quadro da amostra analisada, o benefício emocional
ludicidade parece cumprir um papel de elo discursivo que perpassa todos os vídeos
abordados. De fato, o caráter lúdico esteve presente em todos os discursos analisados, sempre
de forma preponderante. Não obstante, parece razoável considerar que este seja o principal
elemento de associação das ideias de felicidade e consumo no discurso das youtubers mirins
analisadas.
O Smoothie Challenge é do início ao fim uma brincadeira de criança, mesmo que
conte com a participação de um adulto. O momento mais pesado da brincadeira – o vômito da
criança – não altera isso. Na verdade, pode-se dizer que inclusive reforça o seu caráter
infantil. Por todo o vídeo, há produtos e marcas de apelo infantil sendo expostos no contexto
da brincadeira.
A “Festa Congelante Frozen” parece ter sido mesmo “de arrepiar”. Crianças correndo
e disputando espaço nos brinquedos da casa de festa, em um ambiente inspirado em
personagens do universo infantil. Todos os detalhes da festa eram amarrados dentro dessa
temática. E apresentados separadamente como produtos de festa infantil.
A troca de papeis entre Bel e Fran é outra brincadeira de criança, ainda que possua um
viés moralizante e conte de novo com a participação de um adulto. Os produtos aqui são
principalmente elementos cênicos da brincadeira, que inclui diversos elementos
representativos do afeto entre mãe e filha. Alegria, sorrisos, carinho. Produtos e marcas sendo
exibidos.
A novelinha estrelada por Juliana Baltar e por sua boneca Baby Alive parece ser um
capítulo à parte. Aqui a boneca ganha voz, personalidade e, sobretudo, exposição. A
dramaticidade do conteúdo não demonstra trazer peso algum. O que parece sobressair é uma
divertida brincadeira que coloca a boneca e seus acessórios no centro da narrativa.
Diferentes “tipos de primos” aparecem em um vídeo que é uma mistura de vlog com
brincadeiras. Em dois trechos, que não chegam à metade da duração do vídeo, há exibição
ostensiva de brinquedos. Diferente dos vídeos anteriormente analisados, contudo, esta
exibição não configura uma mensagem clara de positividade, uma vez que os personagens
envolvidos não demonstram apenas alegria e felicidade, mas também tristeza e decepção. Este
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foi o único episódio desta análise em que foi constatada a presença de ruído no discurso
predominante.
O desafio da piscina – uma brincadeira divertida vivenciada por Juliana e seu primo –
poderia ser um vídeo sem apelo a consumo. No entanto, no fim do vídeo há um apelo direto:
um convite para as crianças se divertirem com a protagonista em uma loja de brinquedos. É
um vídeo com muita alegria e apelo direto ao consumo.
A boneca Baby Alive Comer e Brincar Katie é paparicada pela sua “mãe” Júlia Silva
do começo ao fim do vídeo. Vemos aqui uma mistura de elementos lúdicos e afetivos que
colocam a boneca e suas roupinhas no centro da narrativa. Os dez segundos de merchandising
do Ateliê Mania de Boneca complementam o vídeo.
A massinha Play-Doh Meu Malvado Favorito é uma diversão completamente centrada
em um produto que é exibido, aberto, analisado e elogiado pela criança. Aqui a alegria parece
estar fortemente associada ao consumo.
As coisas de Frozen da Júlia são exibidas uma após a outra, em série, em um vídeo em
que a criança une produtos distintos a um universo de personagens infantis, evidenciando
alegria e apego aos brinquedos.
Como observamos ao longo deste capítulo, e particularmente na recapitulação que
fizemos acima, há nesta amostra uma constância de associações entre produtos/marcas e
sensações de alegria e diversão. Esta constância sugere que podemos estar diante de um tipo
de discurso que ultrapassa os limites temporais de cada produção e os limites sociais de cada
canal. Os resultados da nossa análise apontam para a adesão das youtubers a um discurso de
felicidade associada ao consumo, cada qual absorvendo este discurso com base em
experiências e características próprias, cada qual agregando elementos da sua história pessoal
e das outras formações discursivas a que se filia.
Segundo Bruckner (2002, p. 8), o ideal de felicidade é muito anterior à eclosão da
sociedade de consumo. O diferencial desta é a oferta de um ideal de felicidade que pode ser
realizado na própria vida terrena, de forma instantânea e constantemente renovada: a
felicidade via consumo. Bauman (2008, p. 64), a esse respeito, pondera que a sociedade de
consumo apresenta a felicidade como um ideal alcançável, mas cuida para que ela nunca seja
alcançada de forma permanente. A felicidade possível na sociedade de consumo, para o
sociólogo polonês, é uma felicidade que não se satisfaz: ela precisa ser constantemente
renovada através de novos produtos e novas experiências.
As crianças cujos trabalhos foram aqui discutidos parecem estar inseridas na formação
ideológica dessa sociedade de consumo. A felicidade, nos vídeos analisados, parece ser a
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mesma felicidade instantânea a que Bruckner e Bauman se referem: uma felicidade que dura
enquanto a brincadeira acontece, apoiada em produtos que trazem satisfação e alegria
momentâneos.
Orlandi (2006, p. 22) coloca que o texto não é uma estrutura isolada, mas sim uma
construção que se relaciona em algum nível com todo dizer já dito, não dito ou imaginário. O
discurso, por sua vez, não se encerra em um único texto. Ele se perpetua e continua em novos
textos, que vão alimentando e redefinindo seu significado.
Neste sentido, parece apropriado dizer que o discurso de felicidade atrelada ao
consumo segue este mesmo caminho: ele não surgiu nos textos das youtubers mirins, mas ele
perpassou todos os que foram aqui analisados incorporando elementos que caracterizam os
sujeitos falantes aqui abordados e as formações imaginárias que estes projetam sobre seus
espectadores. Trata-se, assim, do discurso de felicidade atrelada ao consumo ora produzido
por crianças – em algumas situações mediado por adultos – e direcionado a outras crianças.
Essa (re)produção se explica pela participação destas crianças e adultos dentro da mesma
formação discursiva e, consequentemente, dentro da mesma formação ideológica que acredita
e propaga este discurso.
Tudo o que foi dito neste capítulo que agora encerramos fornecem base para algumas
conclusões: 1) os canais de youtubers mirins são de fato utilizados para propagar produtos,
serviços e marcas; 2) há uma certa maturidade tanto técnica quanto mercadológica na
produção de conteúdo destes canais; 3) a indução ao consumo através destes canais pode
ocorrer de forma ostensiva e orientada; 4) as crianças parecem ser a principal autoridade de
consumo no discurso destes canais; 5) são realizadas associações perceptíveis entre os
produtos/marcas e benefícios emocionais diversos; 6) a ludicidade parece ser o benefício
emocional mais associado aos produtos e marcas no discurso das youtubers mirins; e 7) a
ludicidade desses produtos e marcas parece ser a expressão dominante do discurso de
felicidade atrelada ao consumo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscamos, com este estudo, trazer alguns aportes para debater a presença, no âmbito
dos canais de youtubers mirins, de um discurso de felicidade atrelada ao consumo. Este
trabalho, particularmente, tratou de pesquisar de que forma ocorre a associação da ideia de
felicidade à promoção do consumo por essas crianças que estão ocupando um espaço
midiático cada vez mais relevante.
Discutimos a evolução histórica das concepções sobre a infância, da Idade Média até a
contemporaneidade. Apresentamos e problematizamos a ideia de uma “descoberta da
infância” na modernidade, tese do medievalista Ariès (1986) que significou um divisor de
águas nos estudos históricos da infância. O principal mérito de Ariès neste sentido foi o
desenvolvimento de uma leitura histórica da infância e da família, após um período de
marginalidade acadêmica do tema (HEYWOOD, 2001).
Segundo Ariès, que desenvolveu seu estudo a partir da evolução da iconografia e da
moda, a infância viveu um período de invisibilidade social durante a Idade Média, situação
que teria sido rompida com a sua “descoberta” no início da Idade Moderna. As primeiras
imagens da infância percebidas na iconografia ocorreram neste período e compreendiam
elementos sagrados, como as figuras do anjo e do menino Jesus. A abordagem de uma
infância secular na iconografia seria percebida mais adiante na Idade Moderna, quando
crianças reais passaram a se ver representadas através do retrato. Na moda, a infância passaria
a ser reconhecida a partir do século XVIII.
Os iluministas Locke e Rousseau teriam sido, segundo Heywood (2001), os principais
responsáveis por modernizar a visão dominante na sociedade a respeito da infância. Estes
autores, partindo de pressupostos distintos, concordavam que as crianças precisariam passar
um processo educacional que lhes facultasse o desenvolvimento de valores mais elevados.
Deste momento até o século XX, segundo Heywood (2001), a infância passaria por
um longo período de crescente proteção em relação à vida adulta, sendo possível mencionar
algumas iniciativas bem ilustrativas a esse respeito, como a proibição do trabalho infantil e a
obrigatoriedade da educação.
Postman (1999) é o responsável pela tese do “desaparecimento da infância”, que teria
sido ensejado pelo surgimento da mídia televisiva. De acordo com o autor, este fato foi
suficiente para abolir segredos existentes e a autoridade dos adultos em relação às crianças,
cujas vidas, a partir de então, passaram a estar misturadas às vidas dos adultos.
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Todas as concepções abordadas até aqui têm em comum a noção de infância como um
período que precisa ser atravessado, uma fase da vida humana na qual o indivíduo ainda não
se encontra plenamente desenvolvido. A infância acaba sendo tratada como um espaço do
ainda, ou do devir. Dessa forma, o indivíduo-criança não possui capacidade de se afirmar
socialmente, pois não cumpriu ainda41 os requisitos para isso.
A visão construtivista da infância, por outro lado, elaborada a partir da Psicologia do
Desenvolvimento de Piaget e Vygotsky, atribui à criança um papel mais ativo,
compreendendo-a como um agente que participa da construção do seu mundo e do mundo à
sua volta. Ela interpreta, organiza e acrescenta informações ao seu ambiente. Embora não haja
consenso a respeito de como ocorre o desenvolvimento cognitivo da criança, os psicólogos do
desenvolvimento tendem a concordar que este desenvolvimento se dá ao longo do
amadurecimento do indivíduo.
Outra visão possível é a ideia de infância enquanto categoria estruturante da
sociedade, que dialoga com outras categorias como gênero, etnia e classe social – uma
categoria composta por indivíduos de uma determinada faixa etária, as crianças, que se
destacam em razão de um estatuto político e social próprio (CORSARO, 2011). Esta visão,
oriunda da Sociologia da Infância, não parece descartar a ideia de limitações cognitivas das
crianças, mas também não as coloca no centro da conceituação. As crianças, dessa forma,
passariam a ser vistas como uma coletividade capaz de produzir sua própria cultura e de
interferir na sociedade da qual faz parte. Também parece oportuno ressaltar: uma coletividade
com direitos sociais e próprios.
Entre os desafios da infância na contemporaneidade, podemos citar o fato de as
crianças terem que lidar, diariamente, com o impacto de sua inserção em uma sociedade de
consumo. Designar uma sociedade como “de consumo” significa, segundo Barbosa (2004),
compreender que nela o consumo ocupa um lugar extremamente destacado, capaz de
interferir em coisas como o comportamento humano, as relações sociais e a própria visão que
o indivíduo tem de si mesmo e do mundo à sua volta.
Bauman (2008), por sua vez, compreende que nesta sociedade o consumo não apenas
se destaca sobremaneira: ele se torna a principal razão de ser. Segundo o autor, o consumo
aqui se torna uma obrigação cujo descumprimento enseja punições, como a isolamento. Outra
característica desta sociedade é que os membros dela são também, individualmente,
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Grifos nossos.
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mercadorias de consumo que precisam ser promovidas e vendidas. Aqueles que a ela não se
adaptam tornam-se, por isso, excluídos desta sociedade.
O consumismo, para Bauman (2008, p. 41), se configura quando a “capacidade
profundamente individual de querer, desejar e almejar” é alienada dos indivíduos no sentido
de ser incorporada/capturada por uma “força externa” que passa a determinar inclusive a
maneira com que os indivíduos definem sua conduta e escolhas de vida.
Campbell (2006), por sua vez, afirma que o consumismo se determina, por um lado,
por uma prevalência do desejo sobre a necessidade – o que significaria que os aspectos
emocionais relacionados a ele seriam preponderantes em relação aos aspectos racionais. Por
outro lado, tal prevalência se associaria a uma ideologia do individualismo e a um
posicionamento do consumo individual como principal motor da economia.
Uma consequência deste individualismo seria a caracterização do indivíduo como a
maior autoridade para definir o que é correto ou verdadeiro para si de forma independente do
que falam a tradição ou especialistas. As discordâncias, dessa forma, seriam tratadas no
âmbito de uma “relativização generalizada de todas as verdades” (CAMPBELL, 2006, p. 55),
com a verdade de cada indivíduo sendo preponderante para si. Este raciocínio é válido para
situações bastante distintas, que vão da solução de problemas de saúde à busca pela
felicidade.
O ideal de uma vida feliz, para Freire Filho (2010), é uma das características da
sociedade contemporânea. A felicidade teria se tornado uma meta estabelecida socialmente
para ser alcançada individualmente. A infelicidade, por sua vez, configuraria como um
fracasso do indivíduo-consumidor em alcançar a meta estabelecida. E para incentivar os
indivíduos a percorrer esse caminho, a mídia se recobriria de testemunhos produzidos com
este objetivo.
O principal mecanismo para a incitação dessa busca por felicidade, pontua Bauman,
seria através do consumo de produtos. Segundo o autor, “a sociedade de consumo prospera
enquanto consegue tornar perpétua a não-satisfação42 de seus membros” (BAUMAN, 2008,
p. 64).
A perpetuação dessa promessa acontece através do lançamento contínuo de novos
produtos de consumo. A frustração decorrente de não se obter uma satisfação plena com o
produto consumido não seria um problema, para o autor, na medida em que há um grande
excedente de promessas incorporadas em produtos diferentes.

42

Grifos do autor.
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A incitação ao consumo como via para a felicidade talvez tenha sido a responsável
pela ideia por trás da expressão “terapia de varejo”. Esta expressão parece ser reveladora do
caráter “curativo” do consumo, em um sentido de saúde mental mesmo. O consumo é
apropriado pelo indivíduo como um caminho para o bem-estar e para a felicidade
(CAMPBELL, 2006, p. 63).
No entanto, à mesma maneira de outras drogas utilizadas com o fim de se obter maior
bem-estar, a transformação do consumo em mecanismo eventual de solução de conflitos
existenciais pode levar a efeitos perniciosos, como o desenvolvimento de padrões de
dependência (BAUMAN, 2008). No entanto, diferentemente do que ocorre com substâncias
farmacológicas, o remédio-consumo parece continuar sendo prescrito pela mídia de forma
cotidiana e sem restrições médicas.
A bula desse remédio-consumo, no entanto, não parece indicar doses reduzidas para
pacientes pediátricos. A esse respeito, uma frase de Bauman (2008, p. 73) sobre a iniciação
das crianças na sociedade de consumo parece bem apropriada: “tão logo aprendam a ler, ou
talvez bem antes, a ‘dependência das compras’ se estabelece nas crianças”. A frase de
Bauman se relaciona também com o que Postman (1999) afirma ao dizer que a televisão não
exige letramento para compreender seus conteúdos – sentido que pode ser estendido para as
mídias digitais.
Schor (2009, p. 183) sustenta, com base em sua pesquisa, que, quando mais inseridas
as crianças se tornam na cultura de consumo, mais elas sofrem.
Quanto mais compram, atendendo às mensagens materialistas e comerciais,
pior elas se sentem consigo mesmas, mais depressivas se tornam, mais
sintomas de ansiedade apresentam e mais se queixam de dor de cabeça, dor
de estômago e aborrecimentos. (SCHOR, 2009, p. 183).

Estas afirmações reforçam o argumento de que o engajamento de uma criança na
cultura de consumo interfere em sua felicidade. Essa constatação é independente da relação
entre felicidade e consumo tal qual promovida pelo marketing de tantas companhias, como
observamos nos capítulos anteriores.
A Internet levou esta realidade para plataformas digitais de comunicação, entre as
quais destacamos aqui o YouTube. É neste cenário que observamos a eclosão de um conjunto
de crianças que, de forma aparentemente espontânea, começou a produzir conteúdo
audiovisual também dirigido a crianças. Os youtubers mirins – como essas crianças se
tornaram conhecidas no Brasil – desenvolveram canais que vêm engajando uma audiência de
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milhões de crianças e inclusive funcionando como incentivo para que pais permitam a seus
filhos acessarem a Internet mais cedo.
O grande impacto que essas crianças vêm exercendo na Internet brasileira ensejou a
indagação a respeito de como acontece a associação entre o ideal de felicidade e a promoção
do consumo no discurso desses canais. E este passou a ser o objetivo da pesquisa empírica
que decidimos empreender. No caminho, buscamos também compreender que elementos
caracterizam a presença de abordagem de promoção do consumo, que elementos configuram
a presença da felicidade como argumento e que elementos estabelecem elos entre estes dois
campos.
Para dar conta do trabalho ambicionado nesta pesquisa, delimitamos antes de mais
nada os canais do YouTube que constituiriam nosso objeto de pesquisa. Verificamos, para
isso, duas métricas de popularidade disponíveis: o número de inscritos e o número total de
visualizações de vídeos de cada canal. Diante de divergência entre as métricas no que tange à
definição dos três canais mais populares, aplicamos como critério eliminatório a necessidade
de presença do canal entre os mais cinco mais populares de cada métrica. Definimos, assim, o
nosso objeto de pesquisa como sendo os canais Bel Para Meninas, Júlia Silva e Juliana Baltar.
Definimos que nossa amostra seria composta por nove vídeos, sendo três vídeos de
cada um dos canais anteriormente definidos. A definição da amostra se deu em duas etapas.
Na primeira, verificou-se quais eram os vídeos mais assistidos de cada canal. Na segunda,
aplicou-se, sobre os vídeos pré-selecionados, alguns filtros eliminatórios, a saber: a) menção
objetiva e ostensiva, verbal ou não verbal, a marcas, produtos ou serviços de apelo infantil; b)
presença física da criança titular do canal; e c) não repetir a temática de outros vídeos do
mesmo canal que já tenham sido selecionados para compor nossa amostra.
A metodologia empregada tomou como base a análise de discurso de linha
pecheutiana tal qual descrita por Orlandi (2006) e incluiu também elementos de análise de
conteúdo. A análise de discurso foi escolhida como base metodológica por sua característica
de descrever elementos que não transparecem no texto, mas sim no discurso – forma em que o
texto se constitui para produzir sentidos. A análise de conteúdo permitiu a análise de aspectos
não cobertos pela descrição metodológica de Orlandi, mas que demonstraram ser úteis na
verificação de padrões de conteúdo entre os vídeos distintos.
Com base na linha metodológica da Análise de Discurso, pode-se considerar que
youtuber mirim é um lugar social, com algumas características como categoria discursiva que
se destacam de outras categorias: a) trata-se um lugar de elevada penetração social, ou seja,
que permite uma comunicação com características massivas (de um para muitos); b) é

153

mediado por estruturas digitais de distribuição e gerenciamento de conteúdo, que fornecem ao
sujeito falante ferramentas capazes de potencializar tanto o aumento deste alcance como
também a fidelização do público alvo; c) estas ferramentas interferem diretamente nas
formações imaginárias elaboradas pelo sujeito, na medida em que podem fornecer
informações mais detalhadas a respeito do interlocutor, do meio de comunicação, entre outras;
d) o lugar social está inserido em um processo discursivo no qual uma parte dele (o sujeito
falante) é remunerado indiretamente pela outra; e) como consequência, o sujeito falante se
torna dependente do seu próprio sucesso no manejo da relação com o interlocutor para
perpetuar-se em seu lugar social. Este lugar social é comum aos sujeitos falantes em todos os
vídeos analisados.
Outros pontos que observamos em comum aos sujeitos falantes nos três canais são: a)
a formação imaginária que o sujeito discursivo parece fazer do seu interlocutor – um público
alvo majoritariamente composto por crianças, especialmente meninas; b) a enunciação do
discurso em geral a partir de suas próprias residências e por meio de ferramentas digitais de
distribuição; c) um contexto sócio-histórico similar, na medida em que se tratam de crianças
que vivem em áreas urbanas do Sudeste brasileiro, atingidas por realidades socioeconômicas e
contextos midiáticos semelhantes; e d) participação no que parece ser uma mesma formação
discursiva, constituída no âmbito das plataformas de vídeo online, e que abrangeria um
conjunto comum de conceitos – por exemplo, a ideia de felicidade como meta alcançável
individualmente – e de práticas discursivas – como os vlogs, novelinhas, unboxing, desafios,
entre outros formatos comentados no capítulo 3.
Nos vídeos analisados, procuramos observar: que produtos e marcas foram
mencionados direta ou indiretamente, inclusive pela criança; qual o tempo de exposição de
cada produto/marca individualmente e do conjunto em cada vídeo; qual a forma com que a
criança apresenta e interage com o produto/marca; quais benefícios emocionais e valores são
associados aos produtos/marcas; a presença de indução à aquisição/acúmulo de bens através
dos produtos/marcas exibidos; como se dava a presença de adultos/pessoas mais velhas no
vídeo; entre outras observações e conexões percebidas.
Ao todo, foram identificados 74 produtos e 26 marcas em nossa pesquisa. Brinquedos
foram o tipo de produto mais presente, com um total de 30 menções, que se fizeram presentes
em quase todos os vídeos. As marcas Baby Alive e Disney foram as mais presentes. 46
produtos e 14 marcas foram verbalizados de forma positiva pela criança. Os vídeos da
amostra duravam, em média, 12 minutos e 26 segundos. Eles incluíam, em média, 10 minutos
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e 3 segundos de exibição de produtos e marcas – o equivalente a 80,9% do tempo total dos
vídeos.
O que observamos no que tange à relação com produtos e marcas é que há uma
diversidade grande de produtos presentes nos vídeos, mas há também um diálogo consistente
entre esses produtos, de forma que a diversidade não se transforma em incoerência. Os
produtos são introduzidos de forma sempre direta, com certa naturalidade, ainda que em
diversos momentos o apelo ao consumo seja muito evidenciado.
Um ponto importante que constamos é que a valorização da autoridade infantil frente à
autoridade do adulto é um aspecto constante nos vídeos analisados. Adultos estiveram
visualmente presentes em 4 dos 9 vídeos. Em apenas 1 desses vídeos, foi observada uma
relação clara de autoridade do adulto em direção à criança. Em todos os outros vídeos, foi
observado ou uma relação majoritariamente de parceria, ou uma qualificação da criança como
única autoridade no discurso. Reduzir a autoridade do adulto frente à criança, como vimos, é
uma das formas usadas pelo mercado para promover o consumo infantil.
Em nenhuma das nossas unidades de análise houve ausência de manifestação da ideia
de felicidade de algum modo relacionada à ideia de consumo. A ludicidade dos produtos
exibidos parece ter sido a principal forma de atrelamento das ideias de felicidade e consumo
no discurso produzido pelas três youtubers. De fato, o benefício emocional mais
frequentemente associado aos produtos em nossa amostra foi a ludicidade, identificada em 66
dos 74 produtos analisados, o equivalente a 89% deles. Ludicidade foi também o único
benefício emocional identificado em todos os vídeos analisados.
O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa define lúdico como:
adj. [...] 1 relativo a jogo, a brinquedo 2 qualquer objeto ou atividade que
vise mais ao divertimento que a qualquer outro objetivo [...] 3 que se faz por
gosto, sem outro objetivo que o próprio prazer de fazê-lo [...] (HOUAISS;
VILLAR, 2001, p. 1789).

Em consonância com tal definição, a ludicidade foi associada aqui a toda forma de
diversão de que as crianças demonstraram se utilizar, bem como a tudo o que lhes despertou
alegria/satisfação. Em algumas situações esta ludicidade podia ser revestida de um caráter
afetivo, em outras situações ela podia se ver permeada por uma sensação de
aventura/adrenalina, ou ainda a uma perspectiva de criatividade.
De um modo geral, o benefício emocional ludicidade pareceu cumprir um papel de elo
discursivo que perpassava todos os vídeos analisados. O caráter lúdico esteve presente em
todos os discursos, sempre de forma preponderante. Não obstante, parece razoável considerar
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que este seja o principal elemento de associação das ideias de felicidade e consumo no
discurso das youtubers mirins analisadas.
Dessa forma, a pesquisa empírica desenvolvida nesta dissertação trouxe elementos
para pontuar que os canais de youtubers mirins são de fato utilizados para propagar produtos,
serviços e marcas, situação que pode se dar de forma ostensiva e orientada. Aliás, as crianças
parecem ser apresentadas como as principais autoridades de consumo nesses canais.
A presente pesquisa conclui também que são realizadas associações perceptíveis entre
os produtos/marcas e benefícios emocionais diversos, dentre os quais a ludicidade se destaca
e, desta forma, parece se tornar a expressão dominante do discurso de felicidade atrelada ao
consumo nos canais dos youtubers mirins.
Quando analisamos o discurso de consumo nos canais de youtubers mirins, não
estamos tratando o público infantil como um público acéfalo, mas buscando caminhar na
direção oposta: as estratégias de conteúdo adotadas pelas crianças produtoras de conteúdo são
estratégias que potencializariam o consumo inclusive no público adulto – e que são utilizadas
por canais que promovem o consumo de produtos para adultos.
Estudos como este são prementes diante das contínuas inovações em marketing
visando alcançar a criança consumidora e diante das possíveis situações de mal-estar atreladas
ao desejo por mercadorias, incluindo aqui as referentes a cenários de exclusão da sociedade
de consumo.
Em trabalhos futuros, cabe tanto ampliar as categorias discursivas de análise, quanto
investigar até que ponto tais manifestações são espontâneas ou incentivadas pelo próprio
mercado, buscando entender as minúcias deste processo. Estudos de recepção por meio da
análise de comentários de seguidores aos vídeos analisados também podem ser realizados
para compreender de que modo a criança tende a receber tais discursos.
Quando demos nossos primeiros passos nesta pesquisa, havíamos sedimentado a
hipótese de que, por algum motivo, as meninas se engajavam mais neste tipo de conteúdo que
os meninos. No entanto, por entender que essa constatação abria uma nova frente de
abordagem teórica e metodológica – a influência das questões de gênero no contexto dos
youtubers mirins – decidimos incluir esta entre as perspectivas futuras de continuidade da
pesquisa.
A rede de youtubers mirins possui diversos elementos de uma comunidade virtual. A
pertinência dessa categorização, contudo, nos parece merecedora de um trabalho específico
com tal objetivo.
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Uma outra possibilidade posterior de estudo pode ser a ponderação de que a eclosão
dos youtubers mirins ilumine um tipo específico de infância e, consequentemente, possa
projetar sombras sobre outras infâncias inseridas na diversidade brasileira, particularmente
aquelas infâncias que não fazem parte da “geração digital”, ou seja, que não possuem acesso
ou conhecimentos necessários para acessar as ferramentas disponibilizadas pelas novas
tecnologias de informação e comunicação. De certa forma, se tomássemos o conceito de
geração digital como um dado, teríamos consequentemente uma ampla gama de indivíduos
excluídos de sua própria geração.
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