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RESUMO 

 

O fenômeno midiático denominado youtubers mirins, crianças nativas digitais nascidas no 

início do século XXI, ou seja, na cibercultura, com facilidade inerente para manipular 

dispositivos eletrônicos e explorar as possibilidades que o universo digital disponibiliza. Na 

faixa etária de 4 a 12 anos, criam e publicam conteúdos na plataforma de vídeos YouTube e 

adquirem status de celebridades virtuais perante milhares de outras crianças, suas seguidoras, 

que as veem como ídolos. Em seus canais, os programas hibridizam entretenimento e 

publicização de marcas, de produtos que vão de guloseimas, brinquedos e roupas infantis a 

tecnológicos, vinculando-se à comunicação mercadológica que vislumbrou nesses canais um 

espaço para introduzir suas marcas. O principal objetivo desta pesquisa consistiu em 

identificar as estratégias publicitárias utilizadas pelas marcas nos programas de youtubers 

mirins para se comunicarem com o público infantil. Conceitos de sociedade em rede, 

cibercultura, inteligência coletiva, cultura da convergência e o consumo compreendido como 

fato social, além da criança nativa digital, fundamentaram a pesquisa, que contextualizou a 

figura infantil nos meios de comunicação no Brasil, desde o rádio, passando pela televisão 

até a consolidação dos meios digitais. Após análise exploratória, realizada durante um mês, 

de três canais de youtubers mirins, optou-se por uma metodologia quantitativa e qualitativa 

para compreender as estratégias da comunicação mercadológica utilizadas nesses canais. 

Como resultado, verificou-se e confirmou-se a hibridização de entretenimento e publicidade 

dirigidos à criança nativa digital, também produtora de conteúdo, e inserida em cultura do 

consumo. 

 

Palavras-chave: Cibercultura. Cultura da convergência. Nativos digitais. Youtubers mirins. 

Comunicação mercadológica.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The media phenomenon called child youtubers, digital-native children born at the beginning 

of the 21st century, which means, in cyberculture, with inherent ease to handle electronic 

devices and explore the possibilities the digital universe offers. Between 4 to 12 years old, 

they create and publish content on the YouTube video platform and acquire virtual celebrity 

status before thousands of other children, their followers, who see them as idols. On their 

channels, the shows hybridize entertainment and brand advertising, from products ranging 

from treats, toys and children's clothes to technology, linking it to the marketing 

communication segment, which saw in these channels a space to introduce their brands. The 

main goal of this research was to identify the advertising strategies being used by brands into 

the child youtubers’ shows to communicate with the child audience. Concepts about network 

society, cyberculture, collective intelligence, convergence culture and consumption 

understood as a social fact, in addition to the digital native child, underpinned the research, 

which contextualized the child figure in the Brazilian media, from the radio, going through 

the television until the consolidation of digital media. After an exploratory analysis being 

carried out for one month with three child youtubers’ channels, a quantitative and qualitative 

methodology was chosen to understand the marketing communication strategies used by 

these channels. As a result, there was a hybridization of entertainment and advertising aimed 

at the digital native child, who also is a content producer, and inserted into the consumer 

culture. 

 

Keywords: Cyberculture. Convergence culture. Digital natives. Child Youtubers. 

Marketing communication. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na cibercultura, as crianças nativas digitais experimentam novas formas de 

comunicação mediada pelas novas tecnologias digitais, interagindo nas mídias sociais, 

produzindo e compartilhando conteúdo por intermédio de seus tablets, smartphones, 

computadores.  

Nesse contexto, surge o fenômeno dos youtubers mirins, “celebridades” nascidas no 

YouTube – plataforma digital que utiliza a fascinante linguagem audiovisual – crianças 

ídolos que influenciam milhões de outras crianças, por representarem o seu universo e se 

relacionarem abertamente com esse público infantil. 

Nesta nova sociedade em rede, as marcas estão se inserindo em conteúdos para 

alcançar sua audiência, nesse caso, o público infantil. Trata-se de uma transformação na 

retórica do consumo que agora inova com estratégias complexificadas de publicização em 

canais com conteúdo em que youtubers mirins entretêm as crianças com temáticas que variam 

entre seus sonhos, atividades cotidianas, desafios, envolvidas em produtos e serviços, marcas 

predominantemente de roupas, brinquedos, dispositivos eletrônicos, aplicativos, sites e 

games.  

Diante desse cenário, a hipótese desta pesquisa é a de que a publicidade se 

reconfigurou na era digital com a convergência dos meios, dos gêneros e das categorias de 

programas, e especificamente na mídia social YouTube, em canais de youtubers mirins cujo 

público são as crianças. 

Assim, o objetivo desta pesquisa consiste em identificar as estratégias publicitárias 

presentes nos canais de youtubers mirins: crianças nativas digitais que publicizam produtos 

e serviços de grandes marcas por meio do conteúdo audiovisual que produzem e 

compartilham pela plataforma YouTube, compreendendo esse fenômeno na cibercultura, na 

era da convergência midiática, do consumo como fato social. 

Foram explorados vários canais de youtubers mirins e optou-se por uma amostra de 

três canais que contemplam três faixas etárias diferentes, no período de todo o mês de 

fevereiro de 2020, totalizando 32 vídeos: 1) o canal Crescendo com Luluca, da menina Luisa, 

de 11 anos de idade, contém desafios, brincadeiras e publicizações inseridas nessas narrativas 

no formato unboxing, além de autopromoção; 2) o canal Laurinha e Helena, Clubinho da 

Laura retrata a relação de duas irmãs youtubers de 4 e 6 anos de idade, com temáticas 

relacionadas ao cotidiano infantil da primeira infância, descobertas e celebrações familiares; 
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3) o canal Maria Clara e JP apresenta o universo de crianças de ambos os sexos de 8 e 11 

anos de idade com temáticas que envolvem paródias musicais, narrativas sobre amizade entre 

irmãos, com destaque também para a autopromoção de seus produtos. 

Assim, o capítulo 2 fundamenta o contexto tecnológico, social e cultural da 

contemporaneidade, assim como os movimentos da comunicação mercadológica para se 

inserir nessa nova dinâmica de alcançar seu público em novas mídias e plataformas digitais. 

Além disso, situa-se a criança nativa digital na sociedade de consumo, fenômeno da 

modernidade. Autores como Jenkins (2009) explicam a cultura de convergência, Douglas e 

Isherwood (2004) compreendem o consumo como fato social, o conceito de sociedade em 

rede de Castells (2000), Cibercultura (Lévy, 1999) e inteligência coletiva (Lévy, 2015) e 

nativos digitais por Prensky (2004). 

Por sua vez, o capítulo 3 contextualiza a inserção do ator infantil na cultura de massa 

desde 1960, no meio TV, e possibilita verificar estratégias de conteúdo e de publicidade do 

meio tradicional TV aos canais dos youtubers mirins, ambos direcionados às crianças. 

Explicitam-se as tecnologias que servem como mediadoras das relações interpessoais e troca 

de informações dos nativos digitais, seja como consumidores seja como produtores de 

informação. Para isso, pautou-se nos estudos de autores como Briggs e Burke (2006), 

Sampaio (2004), Beckman e Canfield (2006), entre outros. 

No capítulo 4 apresenta-se a trajetória metodológica de exploração dos canais da 

plataforma YouTube para chegar ao objeto deste estudo: três canais produzidos por youtubers 

mirins e suas estratégias de comunicação mercadológica. Essa fase exploratória-descritiva 

permitiu um recorte para as análises empíricas, para detalhar e representar o fenômeno dos 

youtubers mirins e as publicidades dirigidas às crianças dentro e fora dos programas com 

base na adoção dos conceitos metodológicos de Marconi e Lakatos (2002), que consistem 

em análises por meio da exploração e descrição quantitativa e qualitativa do objeto de estudo 

a fim de conceituar e interrelacionar suas propriedades observadas sem emprego de técnicas 

probabilísticas de amostragem.  

O capítulo 5 traz as análises exploratórias dos canais, seus dados quantitativos, 

características, formatos e estratégias publicitárias identificadas e quais são os públicos a 

quem elas se dirigem. Efetuou-se comparações identificando semelhanças e distinções 

encontradas entre os programas de youtubers mirins com os de programas tradicionais de 

televisão, além de delinear o perfil da criança digital, seus hábitos de consumo, formas de 



17 

 

brincar, se comunicar e aprender mediada pelas tecnologias e mídias sociais. Constatou-se a 

onipresença do consumo e a hibridização de entretenimento e publicidade nos três canais. 

Cabe ressaltar que esta pesquisa é um recorte do fenômeno youtubers mirins e 

publicidade dentro da amostra a que se propôs. Ou seja, não pretende exaurir o tema, e sim 

contribuir para um fenômeno complexo que, embora novo, apresenta-se de forma vigorosa.  

Assim, os resultados das análises aqui apresentadas vislumbraram horizontes futuros 

não só para profissionais e pesquisadores da comunicação, mas ofereceram uma contribuição 

social, auxiliando a aclarar aspectos essenciais na relação criança e publicidade.  

Compreender os atores envolvidos em um cenário intrincado é o passo preliminar 

para uma compreensão mais lúcida da realidade que nos cerca. Por isso, este trabalho 

pretende compreender e apresentar os atores envolvidos e suas nuances que vêm 

estabelecendo elos entre a infância atual e a comunicação mercadológica e interferindo na 

realidade social, bem como modificando velhos padrões de se conceber o papel da criança 

em suas relações com a publicidade, o consumo e o contexto social. 
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2 A SOCIEDADE EM REDE: NOVOS PARADIGMAS DA COMUNICAÇÃO 

 

Na contemporaneidade, as novas formas de comunicação mediadas pela tecnologia 

vêm suscitando novas configurações nas estruturas sociais, consequentemente, a 

comunicação está se remodelando; a era da informação vem interferindo nos hábitos e 

comportamento do público, transformando a realidade e por ela sendo transformada. 

Para apresentar esse contexto, serão retratadas as conjunturas em que estão inseridos 

os novos paradigmas da sociedade em rede, que pluralizam novas linguagens, expandem 

horizontes e diminuem os limites entre mídia comercial e alternativa, hibridizando-se num 

diálogo ininterrupto por meio da participação coletiva e colaborativa. A pesquisa 

fundamentou-se essencialmente em Manuel Castells (2000), Henry Jenkins (2009), Pierre 

Lévy (1999, 2015), Asa Briggs e Peter Burke (2006) e Raquel Recuero (2010, 2012), apesar 

de contar com o apoio de diversas outras autorias. 

 

2.1 Hibridização entre as mídias corporativa e participativa 

 

A era digital vem proporcionando às pessoas novas formas de convívio por meio da 

internet; a distância geográfica deixou de ser um empecilho à comunhão de ideias e ao 

conteúdo que elas produzem e compartilham entre si. Em decorrência desse panorama, e da 

viabilidade da comunicação pela tecnologia, o entretenimento adquire novos contornos.  

Conforme Castro e Barbosa Filho (2008), a temporalidade, bem como a noção de 

longitude, vêm sendo ressignificadas, assim como o tempo de resposta entre pessoas e 

organizações, indicando mudanças significativas nessa relação. A agilidade da circulação de 

conteúdos em suas diversas formas é a nova tônica da sociedade em rede; o aspecto cultural 

ganha amplitude, sob a égide da sociedade estruturada pela informação.  

A sociedade da informação consiste em um novo paradigma tecnológico que se 

transforma à medida que interage com a economia e a sociedade, pois a informação é o fator 

que fomenta a revolução midiática e com uma característica que a difere das precedentes.  

“A primeira característica do novo paradigma é que a informação é a sua matéria-prima: são 

tecnologias para agir sobre a informação, não apenas informação para agir sobre a tecnologia, 

como foi o caso das tecnologias anteriores” (CASTELLS, 2000, p. 78). 

Inteligência coletiva, na definição de Lévy (2015), deriva da sociedade da informação 

e consiste no reconhecimento e valorização da contribuição de competências individuais à 
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recusa de estruturas hierarquizadas. Organiza-se de forma desterritorializada, no qual o senso 

de coletividade, para o desenvolvimento comunitário, é viabilizado pela interatividade e 

transferência de saberes. 

Para esse autor, a dinâmica da inteligência coletiva não se restringe ao universo 

digital, entretanto, a considera uma de suas formas mais representativas. Sobre o ciberespaço, 

tem um olhar otimista a despeito de perspectivas controversas que acreditam num futuro 

“aterrador” mais inumano, com manifestações de poderes anônimos e implosões sociais. O 

olhar positivo é bastante promissor ao que denomina como “canteiro do ciberespaço”, a ser 

cultivado para o aprimoramento da realidade social. 

 

Pode desvendar galáxias de linguagem, fazer vir à tona temporalidades 

sociais desconhecidas, reinventar o laço social, aperfeiçoar a democracia, 

abrir entre homens trilhas de saber desconhecidas. Mas, para isso, seria 

preciso que investíssemos nesse canteiro, que ele fosse designado e 

reconhecido como terreno de beleza, de pensamento e lugar de invenções 

sociais. (LÉVY, 2015, p. 105). 

 

Complementa afirmando que a expressão cibercultura se fundamenta em laços sociais 

cuja reunião centralizada de interesses em comum pauta-se em aprendizagem coletiva e é, de 

fato, uma realidade, ao que tudo indica, perene. Nessa perspectiva, as relações institucionais 

ou links territoriais estão ligados a processos abertos de coparticipação e contribuição 

espontânea.  

Aberta a via de acesso para a existência da cibercultura, consequência da inserção da 

inteligência coletiva no contexto social, vivencia-se um momento de intensa convergência 

midiática. As formas de comunicação se entrecruzam por meio das novas tecnologias e em 

diferentes plataformas de mídia, o que possibilita a expressão comunicativa em novos 

moldes.  

Briggs e Burke (2006) relatam que, já em 1992, o Jornal Financial Times, em estudo 

realizado sobre computadores e comunicação, vislumbrou que o cenário contemporâneo já 

vinha se desenhando desde então e que as novas tecnologias e práticas de informação seriam 

inevitáveis. “O artigo começava proclamando a lenta, mas inevitável convergência entre a 

computação e as telecomunicações” (BRIGGS; BURKE, 2006, p. 284). 

A ideia de convergência reside justamente na independência de qualquer mecanismo 

de distribuição específica que flui por uma multiplicidade de canais em uma relação de 

interdependência entre mídia corporativa e mídia participativa. A revolução digital trouxe 

tecnologias que democratizaram a informação, são acessíveis em razão do baixo custo; por 
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meio delas emergiram canais de comunicação e a possibilidade de novas linguagens serem 

produzidas. A lógica que norteia este panorama é o de relacionamento pautado em 

reciprocidade (JENKINS, 2009).  

A cultura da convergência tem como esteio a multiplicidade de pontos de vista, bem 

como a circulação de informação, cujas relações entre os grandes produtores de mídia e 

pessoas comuns estão em constante mudança. Esse autor destaca que é um momento de 

pessoas se influenciarem mutuamente e interferirem na cultura de maneira direta. 

Assim sendo, a relação entre corporações e o público torna-se bastante complexa com 

a cultura participativa. Consequentemente, o conteúdo produzido pela mídia comercial vem 

sofrendo uma apropriação coletiva por meio da cultura interativa. Os produtores de mídia 

vêm se adaptando a essa realidade, tornando-se mais flexíveis, a fim de alçar um novo espaço 

em meio ao modelo em ascensão. 

 

É por isso que devemos nos preocupar com o fluxo entre as duas: expandir 

os potenciais para a participação representa a maior oportunidade para a 

diversidade cultural. Jogue fora os poderes da radiodifusão e o que se tem 

é apenas a fragmentação cultural. O poder da participação vem não de 

destruir a cultura comercial, mas de reescrevê-la, modificá-la, adicionando 

maior diversidade de pontos de vista, e então circulando-a novamente, de 

volta às mídias comerciais. (JENKINS, 2009, p. 341). 

 

O autor considera não se tratar de um momento de ruptura perante a mídia comercial, 

mas sim de uma expansão cultural em que mídias comerciais e alternativas se conectam e se 

influenciam mutuamente. Portanto, não são excludentes, mas possibilitam integração e 

diversidade.  

Além disso, as mídias tradicionais não se tornaram obsoletas, elas se hibridizam às 

mídias digitais. O tradicional se integra às novidades em um processo de reformulação que 

culmina em inovação. Um processo de aglutinação de novos elementos que se expande e 

reinventa a si mesmo. Dessa forma, o tradicional não se extingue, mas penetra sobre o 

convívio social de forma revigorada. Como exemplo, a televisão vem ampliando suas 

possibilidades com os recursos das mídias digitais; suas capacidades são estendidas em níveis 

tecnológicos e de expressão. 

 

Os canais de televisão vêm experimentando novas alternativas para atrair 

seu público. O Multishow é um exemplo disso. Aos poucos vem tentando 

criar conteúdo que extrapola as primeiras telas e, cada vez mais, procuram 

interagir com o público buscando uma maneira de levar estes espectadores 

de uma plataforma para a outra. O Facebook, Twitter e Instagram do 
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Multishow, por exemplo, têm como padrão fazer chamadas e informar 

sobre o que será transmitido no canal no dia. São várias postagens diárias 

dos programas com fotos, vídeos e pequenos textos que convidam o leitor 

a assistir o conteúdo pela televisão em determinado horário e, assim, 

propõem uma mudança na comunicação e, consequentemente, de inserção 

do público em relação aos próprios canais. (AMORIM et al., 2017,  

p. 148). 

 

Por meio da cultura participativa, o público se insere como agente ativo na produção 

de conteúdo. Sua contribuição agora tem significado e se introduz como engrenagem da 

comunicação. Em uma nova relação entre produtores e consumidores de mídia, os papéis, 

que antes eram muito bem definidos, agora não têm fronteiras delimitadas em uma relação 

de interdependência que se retroalimenta.  

Para Martino (2015), a cultura da convergência extrapola o que se entende como 

cibercultura somente atrelada ao universo digital; ela incide entre os elementos da cultura 

midiatizada permeada pelos meios de comunicação que estão em conexão com a realidade 

cotidiana para além do on-line. “Quando alguém vê uma pessoa na rua e a acha parecida com 

algum personagem de uma série de TV, é um momento de convergência – a associação da 

mensagem da TV com uma pessoa real em um processo que ocorre em minha mente” 

(MARTINO, 2015, p. 35). 

Segundo o pesquisador, a convergência, em sua pluralidade, não existe como 

consequência das tecnologias, ainda que elas exerçam função vital a fim de capacitá-la; são 

ferramentas que se fundam por meio da produção de sentidos e expressões culturais humanas. 

A convergência ganha vida nos princípios essencialmente comunitários – quando 

indivíduos em grupos sociais compartilham referências, valores, conteúdos por diversas 

plataformas tecnológicas, tendo em comum traços que se recombinam e se transformam, 

propiciando o surgimento de novos significados. 

Na cibercultura e cultura de convergência, observa-se que a comunicação e o 

relacionamento entre pessoas foram potencializados com o surgimento das mídias sociais 

que alteraram a sociabilidade, a territorialidade, assim como a temporalidade.  

Nesse sentido, conforme Recuero (2010), a noção de temporalidade altera-se 

conforme a própria dinâmica da rede, que é fomentada pela interação entre os atores que a 

compõem. Estes influenciam-se na transformação constante de suas estruturas. Por meio das 

conexões estabelecidas entre os usuários dos sites de mídias sociais – conexões que a autora 

denomina como “nós” – amplificam-se valores e formam-se comunidades com interesses em 

comum.  
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A popularidade de blogs, das “redes de relacionamento” [...] vieram 

atualizar o interesse pela discussão sobre a cooperação on-line e 

comunidades virtuais. O trabalho sobre esses importantes temas da 

cibercultura frequentemente tratam com alguma paixão a característica 

gregária desses grupos, a possibilidade de fazer novos amigos e reencontrar 

antigos conhecidos, de trocar ideias, além do intercâmbio de ajuda sobre os 

mais diferentes problemas. Sugere-se um ambiente de total cooperação, em 

que se desenvolve o sentimento de pertença, promovendo a preocupação 

com o bem-estar do grupo, que em troca proporcionará a todos uma 

desinteressada receptividade e um confortante sentimento de segurança. 

(PRIMO, 2008, p. 197). 

 

Atrelado à cultura da convergência, que tem as mídias sociais como mídias que 

intermedeiam as relações entre pessoas, Castro e Barbosa Filho (2008) creditam a pluralidade 

e amplidão que elas têm, sobretudo às novas tecnologias que se caracterizam por serem 

multimídia. Os aparelhos que viabilizam e flexibilizam a informação pelas mais diversas 

plataformas, a despeito de máquinas tradicionais que antes desempenhavam função única. 

Estes se caracterizam como fator reestruturador que viabiliza a cultura da convergência. 

 

Foi-se o tempo em que havia uma máquina para cada atividade de mídia, 

fosse para uso privado ou profissional. Hoje elas convergem em funções e 

atividades, sendo oferecidas em tamanhos cada vez mais compactos, os 

handsets, como é o caso dos Palms ou da família iPod, e dos aparelhos sem 

fio em geral (wireless), que permitem usar internet em qualquer lugar do 

planeta sem necessidade de conexão telefônica. Tratar-se de convergência 

tecnológica vai muito além de limitar-se a uma abordagem tecnológica. [...] 

assim como a possibilidade de passar arquivos de imagem, texto ou áudio de 

um para outro aparelho digital (inclusive para várias plataformas ao mesmo 

tempo) e de se construir sozinho ou coletivamente, novos conteúdos. 

(CASTRO; BARBOSA FILHO, 2008, p. 33).  

 

Tomando por base essas relações que propiciam os aparelhos multimídias e as mídias 

sociais, o cultivo de valores entre os usuários culmina em um gerenciamento de grupos 

sociais. Os interesses em comum se fortalecem e extrapolam o ambiente virtual.  

Entre as comunidades formadas em mídias sociais, sustentadas pelos “nós” – relações 

que foram edificadas por meio dos grupos – alguns de seus participantes se destacam e 

ganham visibilidade. Esta notoriedade compõe uma reputação sustentada pelos outros 

membros da comunidade. “Alguém pode intencionalmente aumentar sua visibilidade no 

Twitter, por exemplo, utilizando-se de artifícios para aumentar o número de seguidores, 

apenas para popularizar seu blog” (RECUERO, 2010, p. 109), como a referida autora destaca, 
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essa reputação depende diretamente da percepção que terceiros têm da persona criada pelo 

membro que se destaca. 

De acordo com essa linha de raciocínio, é possível compreender o desenvolvimento 

que faz ascender um influenciador digital como um youtuber mirim que se destaca sustentado 

pela comunidade em que se encontra, se sobressaindo nas mídias sociais. Sua reputação 

cresce à medida que a linguagem estabelecida pelo ídolo digital dialoga e encontra 

assentimento entre a comunidade espectadora. 

Conforme Rodrigues (2018), as mídias sociais como BuzzFeed, Facebook, Instagram, 

YouTube propiciaram o surgimento dos chamados ‘influenciadores digitais’ que, por vezes, 

se tornam parceiros dessas plataformas de conteúdo, da mesma forma com que as marcas se 

associam aos youtubers que se destacam e se tornam autoridades em sua comunidade de 

seguidores. 

A pesquisadora considera que é um momento de desenvolvimento, um processo que 

se encontra em aprimoramento e reflete sobre as fronteiras entre as esferas pública e privada 

da comunicação “é condicionante quando se pensa a comunicação digital. A não clareza 

sobre os limites aceitáveis pelos agentes sociais ou a ausência de estratégias adequadas para 

explorar” (RODRIGUES, 2018, p. 12).   

Com base nessa reflexão, observa-se que a imbricação da comunicação corporativa e 

alternativa, vêm suscitando não só uma expansão no âmbito comunicativo mas também 

intervindo nas instâncias sociais. Público e privado se confundem, o influenciador digital 

parece ser um ator que nasce dessa sobreposição, ao mesmo tempo que é um desdobramento 

de tal confluência, que se mostra em processo, como ressaltou a pesquisadora. 

 

2.1.1 A comunicação mediada pelo computador e a plataforma YouTube 

 

A comunicação midiática contemporânea caracteriza-se pela inserção do computador 

como mediador presente no cotidiano, o aparelho serve às novas possibilidades de diálogo, 

em alguns pontos assemelhando-se às formas tradicionais, mas trazendo algumas 

características próprias.  

De acordo com Recuero (2012), o ciberespaço é um ambiente social que utiliza 

preponderantemente a tecnologia oferecida pelo computador, inserindo-se em duas instâncias 

a serem consideradas: os recursos proporcionados pelo ciberespaço e o contexto edificado 

por seus usuários.  
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Di Felice e Lemos (2014) denominam a nova lógica das mídias como um ecossistema 

que se engendra na construção fragmentada de informação, tendo como agentes os diversos 

atores sociais que dele participam na produção de conteúdo.  

Foram modificadas determinadas características estruturais que a lógica de rede 

introduziu como modelo viabilizado pelo computador como a conexão de pessoas em 

diferentes áreas geográficas, a possibilidade de recuperar diálogos, reconfigurando a ideia de 

temporalidade já que um interlocutor pode perpetuar ou cessar determinada conversa.  

Além disso, aspectos de emotividade são ocultados em caso de comunicação textual 

como tom de voz, expressões faciais e corporais e o fato das pessoas não estarem diante umas 

das outras acabam por esconder determinadas nuances emotivas que servem à comunicação 

não verbal (RECUERO, 2012).  

De acordo com Seridório (2014), a interatividade motivou reflexões sobre os meios 

de comunicação quando estes começaram a migrar para os formatos digitais. Conjecturou-se 

que, ao contrário de uma comunicação verticalizada e hierarquizada, a mediação propiciada 

pelo computador daria a tônica de uma comunicação horizontal, sem hierarquias. 

Primo (2008) elucida que a interatividade é o principal fator da comunicação mediada 

pelo computador pelo dinamismo das transformações nos processos comunicativos, bem 

como a dinâmica marcada pela mutualidade que ocorre em todas as linhas do processo, 

sobretudo para as conexões que podem ser construídas com base nas possibilidades geradas 

por essa interação. Esse é o caso da mídia social YouTube, plataforma que serve à 

comunicação feita pelos youtubers mirins.  

 

2.1.2 A plataforma YouTube e a interatividade como novo paradigma 

 

Lançado oficialmente em junho de 2005, por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed 

Karim, o YouTube surgiu com uma inovadora proposta de compartilhamento de vídeos em 

streaming, por meio de uma interface integrada e sem exigência de grande conhecimento 

tecnológico. Desde o início, o site não estabelecia limites para o upload de vídeos e vinha 

com a proposta de conectar os usuários em comunidades.  

A criação do YouTube eliminou a dificuldade que existia naquele momento para 

compartilhar vídeos na internet. Em pouco tempo, o site obteve enorme sucesso. Em 2006, 

foi comprado pela empresa Google por 1.65 bilhões de dólares (BURGESS; GREEN, 2009). 
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YouTube: junção de you, que significa “você”, e tube, que significa tubo ou canal, 

uma alusão para designar “televisão”, assim, o sentido do termo YouTube poderia ser “você 

transmite” ou “canal feito por você”.  

 

Nossa missão é dar a todos uma voz e revelar o mundo. Acreditamos que 

todos têm o direito de expressar opiniões e que o mundo se torna melhor 

quando ouvimos, compartilhamos e nos unimos por meio das nossas 

histórias. Nossos valores se baseiam direitos e liberdades que definem 

quem somos. (YOUTUBE, 2020). 

 

Figura 1 - Site do YouTube 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Analogamente à televisão, o YouTube se sustenta na diversidade do conteúdo 

audiovisual distribuído em canais, tendo como características que o diferenciam da televisão 

a elaboração e produção desses canais criados e gerenciados pelos usuários; os conteúdos 

variam de acordo com as temáticas de interesse do criador.  

A disponibilidade do YouTube por diversos meios eletrônicos, e a possibilidade de 

avaliação e inserção de comentários de outros usuários também o caracteriza e estabelece a 

relação de mutualidade e interatividade que caracteriza o diálogo mediado pelo computador. 
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Figura 2 - Comentário do consumidor dialogando com a marca 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

O YouTube hospeda programas, filmes, videoclipes musicais, documentários, 

material publicitário de grandes marcas, vídeos amadores, entre outros tipos de conteúdo 

audiovisual. É possível também fazer transmissões ao vivo. 

A principal mudança na forma de consumir informação por meio das telas que havia 

entre os tradicionais aparelhos de televisão analógicos e as novas mídias como os 

computadores, tablets e smartphones, deve-se à possibilidade de interatividade e resposta 

instantânea do público. A relação da audiência coletiva com a TV tradicional não 

possibilitava interação do público, a comunicação era em um só sentido.   

De acordo com Silva (2009), durante grande parte do século XX, a programação 

televisiva estruturou-se dentro da dinâmica que contava com produtores (hiper-ativos) de um 

lado e receptores (hiper-passivos) do outro. A televisão nunca foi um meio essencialmente 

interativo por uma série de questões, sobretudo as de ordem econômica e histórica. As de 

ordem econômica, vinculadas à indústria do entretenimento, tinham como processo 

verticalizado de produção-consumo, obedecendo uma espécie de “linha de montagem”.  

Conforme esse autor, a conexão com o público ocorria com as produções das estações 

de TV e seus devidos produtores para o telespectador e o feedback do público era medido 

pela audiência ao canal ou programas, já que a própria infraestrutura técnica do meio 

impunha limites para uma maior interação que vem ganhando força e tornando-se uma 

qualidade em si, com valor de democratização. 
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Atualmente, pessoas comuns usufruem poder e não só agem ativamente na produção 

de conteúdo como influenciam na produção comercial, mudança que vem reestruturando a 

dinâmica entre produtores comerciais e o público. Com a popularização da internet e o 

advento das mídias sociais, em especial o YouTube, o público saiu da mera posição de 

espectador e pleiteia seu papel ativo em meio à nova realidade. 

 

O telespectador a cada dia sente a necessidade de participar ativamente 

como um produtor de informação. Este canal vem sendo aberto através da 

internet, que possibilita uma forma de democratização virtual da 

informação, para aqueles que têm acesso. Com isso, o público está mais 

atento para exigir participação naquilo que consome. Já não se contenta 

apenas em assistir, mas, sim, em colaborar, construir. Isso se transforma em 

uma exigência. (ALVES et al., 2009, p. 71).  

 

Torres (2009) defende a ideia de que o ser humano é basicamente visual, portanto, o 

impacto, consequentemente, o sucesso do YouTube, se deve à demanda que havia pela 

criação de conteúdo e a possibilidade de expressão que o site oferece. Pessoas interessadas 

em criar seus próprios canais encontraram uma maneira de expressão autônoma e ativa nos 

processos de produção e compartilhamento entre pessoas com interesses em comum, em um 

fluxo contínuo, uma via de novas possibilidades de comunicação até então inéditas, e que, ao 

mesmo tempo, vêm interferindo e transformando mídias tradicionais como a televisão.  

O YouTube, além de representar um novo conceito dentro das estruturas de 

comunicação tradicional, torna-se também um catalisador de atributos sociais passíveis de 

serem expressos de forma autônoma pelo usuário, que produz seu conteúdo. Uma experiência 

diferente em relação ao que havia com a televisão tradicional. “O YouTube figura como um 

recurso de propagação de opiniões, crenças, ideias, culturas e tradições, oferecendo a seus 

usuários um ambiente apropriado para arquitetar um hibridismo cultural” (MORELLI, 2017, 

p. 13).   

Outro fator que sustenta o sucesso do YouTube não é só o desejo do público em 

produzir conteúdo, mas também de deixar o anonimato. Agora as pessoas têm em suas mãos 

recursos para representarem a si mesmas. A televisão sempre foi vista pelo público como 

uma espécie de “caixa mágica” com potencial para interferir na realidade; no YouTube, 

demonstraram desejo de apoderar-se e participar ativamente dessa plataforma, pois não se 

satisfazem mais apenas com ídolos televisivos nem autoridades que as representem (ALVES 

et al., 2009). 



28 

 

Uma nova realidade midiática surgiu com a mídia social YouTube que vem 

compelindo a televisão a transformações de seus moldes tradicionais, a se reinventar, a abrir-

se à demanda ao novo perfil do consumidor que interage, produz conteúdo e anseia em ser 

ouvido. O abismo entre produtor e consumidor diminuiu. “O YouTube emergiu como um 

site fundamental para a produção e distribuição da mídia alternativa – o marco zero, por 

assim dizer, da ruptura nas operações das mídias de massa comerciais” (JENKINS, 2009, p. 

348). 

Diante desse cenário, Silva (2009) pondera sobre as transformações que vêm 

ocorrendo: destaca que o fluxo do feedback massivo do telespectador no processo de 

comunicação acaba por miscigenar as características da TV tradicional com as mídias 

interativas.  

O pesquisador afirma que ainda há certa preponderância quanto à informação 

produzida pela mídia comercial em relação ao público produtor, embora as disposições 

tecnológicas e a nova formatação do cenário midiatizado venham sendo modificados de 

forma significativa, e mostrando-se, até o momento presente, irreversíveis. 

Nessa conjuntura, o YouTube serve como plataforma que contempla os produtores 

alternativos, mas tornou-se também um espaço para divulgação das marcas. Distintamente 

da televisão, a plataforma YouTube permite a interação da marca com o consumidor que 

pode expressar-se com comentários. 

 

2.1.3 A adesão do YouTube pelas marcas: o marketing digital 

 

As marcas vão aonde seu público está. E agora ele está na internet, meio de 

comunicação digital, e especificamente no caso desta pesquisa, na mídia social YouTube que 

 

Por causa dessa acessibilidade ao serviço que muitos vídeos acabaram 

atingindo enorme popularidade entre os internautas, e isso facilita muito a 

divulgação de certas ideias e conceitos. O site permite que, além de assistir 

os usuários, podem avaliá-los, postar comentários [...] (PEREIRA; CRUZ, 

2009, p. 6). 

 

Na televisão, a publicidade está em contato com o público durante a grade de 

programação, ou seja, é a marca que estabelece o contato com os consumidores. No 

YouTube, o público escolhe o canal e os programas a que quer assistir, onde aparecerão 

banners inseridos durante a visualização do vídeo, filmes publicitários que antecedem o 

conteúdo principal, merchandising na programação, podendo o público expressar-se sobre as 
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marcas, elogiando, criticando, característica que distingue essa plataforma da televisão 

tradicional. 

Em matéria jornalista ao site Universia Knowledge Wharton (apud WERNECK; 

CRUZ, 2009, p. 9), em 16 de maio de 2008, cujo tema é “Empresas procuram espaço para 

seus produtos no YouTube”, a nova dinâmica de relação entre marca e consumidor é 

elucidada: 

 

A plataforma de marketing viabilizada pelo site está cem por cento 

associada à participação do público. Nossos usuários fazem festa para os 

anúncios que consideram de boa qualidade e se sentem motivados a 

expressar sua opinião sobre os anúncios de que não gostam. Eles 

compartilham anúncios e fazem comentários sobre eles, reagem à 

publicidade propondo um conteúdo produzido por eles mesmos, 

participando de concursos e de diálogos criativos com outros que 

compartilham com eles os mesmos interesses. É essa participação ativa que 

muitos anunciantes desejam, para que possam se comunicar com novos 

clientes e atingi-los.  

 

Figura 3 - Comercial da marca Tramontina no YouTube 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

A plataforma YouTube oferece a oportunidade de segmentação do público; as 

mensagens mercadológicas são direcionadas de forma mais incisiva e estratégica, com o 

acréscimo de que a mesma peça audiovisual veiculada no YouTube pode ser veiculada na 

televisão tradicional, tanto as de canais abertos como as por assinatura. “O YouTube 

desempenha uma função para os produtores de vídeo, atraindo a atenção para o conteúdo ao 
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mesmo tempo em que [sic] oferece uma participação em dinheiro nas vendas de anúncios no 

site” (BRIGGS; BURKE, 2006, p. 21). 

Conforme Werneck e Cruz (2009), a criação de um canal no YouTube se deve à 

possibilidade de publicização das marcas com bom custo-benefício em razão do baixo 

investimento requerido e com elevado nível de audiência, como por exemplo, ao introduzir 

um canal em suas estratégias mercadológicas e usá-lo como espaço para divulgação de 

novidades da marca, bem como o lançamento de novos produtos. 

As marcas usufruem, além da interação com o usuário, da possibilidade de 

programarem suas publicações que antecedem os vídeos, acionar banners, e aferir o 

desempenho das ações pelos dados disponibilizados pelo YouTube Analytics1. 

O YouTube ainda disponibiliza formatos de anúncios prontos para serem adequados 

de acordo com o conteúdo publicitário da marca. Os anúncios em vídeo trueview (FAÇA..., 

2019) são uma família de formatos de anúncios em que as marcas anunciantes pagam quando 

os internautas escolhem assistir seus anúncios e não quando os anúncios são veiculados. São 

exibidos na pesquisa, nos canais, em display e anúncios no próprio vídeo, antes ou depois de 

vídeos dos parceiros do YouTube. 

 

Figura 4 - Opções de anúncios (true-view) 

 
Fonte: marketingconteudo.com (2020). 

 
1  O YouTube Analytics permite, entre outros benefícios, o monitoramento e a visualização do desempenho do 

canal e dos vídeos, com métricas e relatórios atualizados no YouTube. 
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A publicidade no YouTube tem se mostrado uma estratégia bastante utilizada pelas 

marcas em campanhas on-line; segmentação, baixo custo e interatividade são elementos que, 

amalgamados, potencializam resultados e consequentemente aumentam o interesse das 

corporações pela plataforma. 

Pereira e Cruz (2009), entretanto, alertam que, embora todas essas novidades e 

recursos viabilizem uma nova forma de comunicação, para ser efetiva e alcançar o sucesso 

desejado precisa ser elaborada meticulosa e estrategicamente. “Para cativar o consumidor, os 

profissionais de marketing devem entender o que o público quer, devem saber quem irá 

divulgar o material, e o que realmente vai gerar valor para a empresa” (PEREIRA; CRUZ, 

2009, p. 8). 

O YouTube, portanto, é uma plataforma que oferece diversos recursos para a 

publicização das marcas. As peças publicitárias audiovisuais no estilo tradicional comumente 

veiculadas na televisão são muitas vezes utilizadas também no YouTube. 

Outros formatos utilizados são os anúncios In-Stream2, anúncios que não podem ser 

ignorados, aparecendo antes, no meio ou depois da visualização do conteúdo do parceiro do 

YouTube. Podem ser inseridos no Google AdWords, e a marca só pagará para o YouTube se 

o usuário assistir até o fim o vídeo veiculado. Se um internauta fizer uma pesquisa no 

YouTube e o vídeo de uma determinada marca aparecer como resultado, o dono desta marca 

não paga pela visualização, a não ser que o vídeo seja assistido na íntegra. 

 

2.1.4 Marketing viral e os recursos disponibilizados pelo YouTube  

 

De acordo com Gladwell (2002), entre as alternativas para divulgação das marcas 

visando à interatividade, é o marketing viral. O termo “viral” consiste em uma analogia com 

um processo epidêmico, a disseminação de um vírus por meio da “contaminação” e a 

multiplicação cada vez maior dele. Ainda na concepção que utiliza a terminologia da 

biologia, um vírus pode, além de se multiplicar, sofrer mutações. Neste contexto, ele pode se 

reproduzir de forma cíclica, desordenada e autônoma. 

Na concepção de Vaz (2008), o marketing viral consiste em atribuir ao próprio 

consumidor a competência de veículo. Ressalta que um conteúdo que viraliza pode ser de 

forma intencional, fruto de uma estratégia mercadológica, ou pode surgir à revelia de 

qualquer intenção por parte da marca. 

 
2  É uma tecnologia que envia informações multimídia, por meio da transferência de dados, utilizando redes de 

computadores, especialmente a Internet, e foi criada para tornar as conexões mais rápidas. 
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Um viral precisa, necessariamente, ter o consumidor como engrenagem do processo. 

É ele quem dissemina e faz publicidade da marca de forma gratuita e espontânea.  

A viralização se inicia pela identificação do público com o conteúdo da mensagem, uma 

afinidade que se estabelece entre as partes e, num momento posterior, o processo funciona 

de forma dialógica: o consumidor compartilha o conteúdo no YouTube e coopera para a 

consolidação da marca no mercado, expressando sua confiança pela divulgação boca a boca 

entre seu círculo social (BUAIZ, 2006). 

Outra forma de anunciar no YouTube, consiste em um anúncio que antecede o vídeo 

selecionado pelo internauta. O usuário tem a opção de pular o anúncio após 5 segundos de 

exibição – clicando no botão skip ad (pular anúncio). O desafio do anunciante é conquistar o 

interesse do espectador nesses cinco segundos para que ele se sinta atraído para assistir ao 

anúncio completo. 

 

Figura 5 - Pular anúncio habilitado (Skip-on) 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Esses filmes publicitários são estratégias de fortalecimento da marca, de captação de 

visitas ao seu site, desde que sejam criativos e agucem a curiosidade do internauta. 

Além dos canais corporativos, outras formas que servem à divulgação das marcas 

emergiram no YouTube, já que essa plataforma possibilita que as mídias alternativa e 

comercial dividam o mesmo espaço e, muitas vezes, se encontrem eliminando fronteiras entre 
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elas. Ao passo que essas demarcações de espaço são eliminadas, acaba havendo uma 

miscigenação entre os conteúdos (JENKINS, 2009). 

Conforme Tessarolo e Oliveira (2018), o YouTube se tornou um repositório que 

contempla a diversidade.  

 

O YouTube como uma rede social, permite a livre criação, 

compartilhamento e acesso a uma vasta gama de conteúdo, produzidos, 

basicamente, por qualquer indivíduo que possui acesso à internet. Se 

organiza com base em elementos chave, são eles: a plataforma, o sistema 

do YouTube, os criadores de conteúdo, os espectadores e os anunciantes 

(TESSAROLO; OLIVEIRA, 2018, p. 96). 

 

 

Observa-se que não é uma plataforma concebida para servir à publicidade 

majoritariamente, é, em sua essência, uma mídia social para compartilhamento de conteúdo 

audiovisual. 

 

2.1.5 A criança youtuber como celebridade digital 

 

Incorporados ao universo da mídia alternativa, os youtubers mirins passam a ser 

designados como celebridades virtuais que se prestam à divulgação de produtos à medida 

que compartilham material e ganham visibilidade. 

As marcas fazem parcerias com os youtubers mirins, presenteando-os com produtos em 

lançamento para serem apresentados por eles em seus programas, o denominado unboxing: 

uma ação que consiste em retirar o produto da embalagem e apresentar suas características, 

seus atrativos, funcionamento, modelos e o nome da marca (LEÃO et al., 2017). Trata-se de 

uma forma de divulgação não tradicional – como um comercial na televisão – inserida em um 

programa, em um conteúdo de interesse dos espectadores mirins, em que há a possibilidade de 

interação entre o youtuber e seu público da mesma faixa etária. De acordo com Burgess e Green 

(2009), a indústria midiática digital vem absorvendo essas celebridades à medida que se tornam 

populares na rede e pela desenvoltura em transpor as estruturas da mídia tradicional. Segundo 

os autores, o YouTube ofereceu possibilidades de comunicação e gerou sua própria 

organização de ídolos. 

Com os recursos oferecidos pela plataforma, os youtubers mirins servem-se da mídia 

alternativa desenvolvendo uma linguagem que se apropria de elementos da cultura de massa 

e, a partir dela, criam uma persona de celebridade e influenciadora virtual com milhares ou 

milhões de públicos inscritos, o que levou as marcas a buscarem os canais das crianças 
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youtubers como nova forma de publicizar seus produtos, atrelando-os à imagem e 

credibilidade desses influenciadores digitais. 

A relação de proximidade do youtuber mirim com sua audiência tem 

chamado a atenção das marcas. Afinal, as empresas veem nestas figuras 

públicas um caminho diferenciado para divulgar seus produtos e serviços. 

Isto porque, além de verem o youtuber como um ídolo, as crianças 

consideram-no um amigo ou, simplesmente, uma pessoa em quem confiam. 

Ou seja, se um amigo lhe indica um produto, elas se interessam e desejam 

adquiri-lo para se sentirem próximas ou igual ao youtuber. (FARIA, 2017 

apud HELDT; BORBA, 2018, p. 3). 

 

O relacionamento estabelecido entre os youtubers mirins e o público infantil, 

conforme os pesquisadores, é, portanto, a principal característica que cativa as crianças 

espectadoras. Consequentemente atraem os anunciantes a associarem suas marcas às 

celebridades infantis a fim de anunciar seus produtos nos canais dos youtubers, 

transformação que levou as marcas a se relacionarem com sua audiência com estratégias de 

comunicação complexificadas.  

 

2.2 A publicização e o relacionamento com o consumidor 

 

Com o objetivo de transmitir ao consumidor os intentos mercadológicos de uma 

marca, desde o século XIX a ideia de publicidade está associada à divulgação de produtos e 

serviços. Para isso, mensagens são elaboradas por agências especializadas e veiculadas pelos 

meios de comunicação.  

De acordo com Casaqui (2011), a publicidade inserida na sociedade de consumo se 

dissemina pela cultura midiática e está presente no cinema, no esporte, no jornalismo 

penetrando nos espaços de âmbito público e privado, veiculada nos meios tradicionais ou por 

ações diferenciadas. 

 

Publicidade é todo o processo de planejamento, criação, produção, 

veiculação e avaliação de anúncios pagos e assinados por organizações 

específicas (públicas, privadas ou do terceiro setor). Nessa acepção, as 

mensagens têm a finalidade de predispor o receptor a praticar uma ação 

específica (por exemplo, comprar um produto, abrir conta em um 

determinado banco, reciclar embalagens etc.) Essa ação tem localização no 

tempo e no espaço, podendo ser quantificada. (SANTOS, 2005, p. 17). 

 

A etimologia da palavra publicidade, originária do termo em latim publicus, significa 

o ato de tornar público, e diante das transformações na retórica do consumo, 

contemporaneamente, surgiu o conceito de publicização, utilizado como uma estratégia em 
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que as corporações priorizam a produção de conteúdo. Por meio dele, buscam estabelecer 

uma relação de proximidade com o público e valorizam a reciprocidade. A publicização 

almeja uma relação entre consumidor e marca, com características menos explícitas e 

incisivas que o formato de publicidade tradicional, no que diz respeito ao apelo pragmático 

à aquisição de produtos (CASAQUI, 2011). 

 

Dessa forma, compreendemos a publicização em seu contexto mais amplo, 

como etapa do sistema produtivo, elemento decisivo da cadeia que parte da 

concepção do produto/serviço, do trabalho humano investido em sua 

elaboração, e depende da comunicação para tornar pública a mercadoria, 

que somente se complementa com o consumo das pessoas, podemos dizer, 

com sua consumação. [...] Expandimos essa compreensão da função da 

comunicação no sistema produtivo, uma vez que o discurso publicitário é 

municiador de atributos intangíveis, que dialogam com os interesses, 

necessidades, desejos, quereres dos indivíduos, abordados como 

consumidores potenciais pelas mensagens que lhes são direcionadas, 

objetivando estimular sua ação. (CASAQUI, 2011, p. 3). 

 

Com o surgimento da cibercultura e cultura da convergência permeando todas as 

instâncias da comunicação, a publicidade encontra-se em processo de reformulação. As 

novas mídias oferecem o mesmo espaço para as corporações e o público agora interage com 

as marcas e coproduz conteúdos. 

A integração entre mídia e informática permitiu a disseminação de conteúdo e, com 

eles, transformações nos modelos narrativos em larga medida. Edificou-se, portanto, um 

panorama midiático a partir da hibridização entre o formato convencional e as formas 

alternativas de produção de conteúdo (LEMOS, 2008). 

Barreiras caíram e caminham em convergência. Com a consolidação da internet, a 

linearidade da mensagem que conectava veículo e público, em seu formato tradicional, vem 

dando lugar à hibridização mediante as mídias sociais, reconfigurando nossos procedimentos 

comunicativos. “Por meio de conceitos recentes como transmedia, storytelling, buzz 

marketing, mobile marketing e marketing de guerrilha, entre outros, são indícios de que 

vivemos um momento de transformação da publicidade tal qual a conhecíamos” (CASAQUI, 

2011, p. 133). 

Observa-se que a relação entre a televisão em seu formato tradicional e o 

telespectador de gerações passadas era totalmente diferente da dinâmica em que os nativos 

digitais estão inseridos na atualidade. O consumo de informação era imposto pela lógica da 

TV; a programação era intercalada por anúncios comerciais ou merchandisings.  
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Os nativos digitais, frente às plataformas de mídia e aos formatos híbridos, não apenas 

interferem na dinâmica como se impõem como cocriadores de conteúdos nos meios digitais. 

 

2.3 A infância contemporânea e a sua relação com o consumo 

 

Dentro do espectro da faixa etária que contempla os nativos digitais, estabeleceu-se 

como objeto de pesquisa o período que abrange apenas a infância. Assim sendo, acatou-se a 

denominação do período instituído pela lei que trata sobre a proteção integral da criança – 

Lei nº 8.069 (BRASIL, 1990), instituída em 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) – que considera criança toda pessoa com até 12 anos incompletos. Por 

este motivo, as crianças dos canais analisados no capítulo cinco têm entre 4 e 11 anos de 

idade e são por elas protagonizados, embora contem com pessoas adultas que fazem papéis 

coadjuvantes nos conteúdos exibidos.  

Posteriormente será apresentada a gradativa inserção da criança como um ator social, 

os processos que culminaram em diferenciações em relação ao universo adulto no âmbito do 

consumo e no direcionamento da linguagem publicitária.  

Assim sendo, serão apresentados os perfis dos youtubers mirins e o contexto social, 

cultural e tecnológico em que estão inseridos, bem como pretende-se caracterizar as relações 

dessas crianças com o consumo de produtos e serviços nas instâncias de bens simbólicos, 

numa abordagem considerando o consumo como um fato social no contexto capitalista em 

que estão inseridas.  

Para essa fundamentação teórica, utilizaram-se os estudos de Philippe Ariès (1981), 

Edgar Morin (1997), Everardo Rocha (1995), Jean Baudrillard (1970), além de contribuições 

de pesquisadores com trabalhos vinculados a esses autores. 

 

2.3.1 O ser criança na cibercultura 

 

Na contemporaneidade, a figura da criança aparece como um ator social de grande 

protagonismo, considerando-a em todos os seus hábitos e os papéis que exercem em todas as 

esferas sociais, desde o berço até o início da adolescência, mas nem sempre foi assim. 

De acordo com Ariès (1981), na Idade Média, sobretudo nas classes populares, a 

infância não tinha papel social relevante nem havia uma consciência das particularidades 

infantis que distinguia a infância da idade madura. As crianças eram, até mesmo, dispensadas 
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da ajuda das mães ou amas de leite por volta dos 7 anos, idade em que já eram consideradas 

aptas a ingressar no mundo adulto. 

Conforme esse autor, somente por volta dos séculos XVI e XVII o olhar sobre a 

criança começou a mudar. Nas camadas sociais mais abastadas, paulatinamente, os trajes 

infantis começaram a apresentar características próprias, sobretudo nos dos meninos; 

momento em que a roupa adquire um novo significado. A vestimenta ganha importância, 

sendo esta uma das primeiras mudanças significativas que começaram a sinalizar diferenças 

entre os universos adulto e infantil. Em seguida, um novo sentimento de infância começou a 

florescer: “ingenuidade, gentileza e graça, se tornavam uma fonte de distração e de 

relaxamento para o adulto, um sentimento que poderíamos chamar de ‘paparicação’” 

(ARIÈS, 1981, p. 158). 

No transcorrer da história, desde as sociedades antigas até a modernidade, houve uma 

evolução gradativa na forma como a criança foi inserida socialmente. Atualmente, a infância 

ocupa destaque em todas as instâncias da vida moderna, tendo reconhecida suas 

peculiaridades no contexto social; uma conquista há menos de um século. Nas civilizações 

passadas, além de não haver socialmente uma distinção entre crianças e adultos – tampouco 

a transição que incide no período da adolescência – estes eram tratados como adultos 

precocemente, incluindo-os até no trabalho e no casamento, a despeito da pouca idade 

(ARIÈS, 1981). 

O conceito de juventude é uma criação da modernidade, entretanto, por uma série de 

fatores que incidem em uma precocização e a celeridade da vida moderna, as crianças 

almejam, cada vez mais cedo, iniciar a vida adulta. Com a quantidade de informação 

absorvida por crianças, a convivência familiar divide espaço com os apelos midiáticos 

(DURHAM, 2009 apud RODRIGUES; DANTAS, 2011). 

A vida de crianças que nasceram nesse contexto está totalmente imersa nessa nova 

configuração de início de século e torna os nativos digitais e as mídias, indissociáveis. 

 

2.4 Infância e internet no século XXI 

 

Pesquisadores de grupos geracionais observam determinadas características que 

identificam e diferenciam as gerações. Seus estudos auxiliam a percepção global do perfil de 

cada uma delas e como sua relação com as transformações tecnológicas se deu no decorrer 

da história. 
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A geração Y é constituída pelas pessoas nascidas em meados da década de 1970, 

embora não haja um consenso, pois alguns autores apontam, pertencentes a esta geração, os 

nascidos a partir de 1980 como a que teve contato com as tecnologias da informação em 

evolução (MELO et al., 2013 apud NOVAES, 2018). Jordão (2016) denomina essa geração 

como geração do milênio ou geração internet, as pessoas que na infância passaram 

historicamente pelo processo de redemocratização do Brasil, pela instabilidade econômica, 

mas também pela evolução tecnológica e a globalização.  

Os pertencentes a essa geração experimentaram uma nova configuração familiar, 

sobretudo pelo fato de a figura feminina ter conquistado um espaço expressivo no mercado 

de trabalho. “Esses indivíduos foram educados por creches, babás e pela TV, o que resultou 

em pessoas individualistas, mais independentes e distraídas” (MELO et al., 2013 apud 

NOVAES, 2018, p. 6). 

A geração Y foi, portanto, a primeira que teve contato mais estreito com o 

desenvolvimento tecnológico, consequentemente de uma forma também diferente de se 

relacionar com as modificações que aos poucos acometiam a comunicação, especialmente 

pela televisão que, segundo os pesquisadores, definiu um perfil com caráter mais egocêntrico.  

Sobre esse cenário, Giacomini Filho (1991) considera que, na década de 1980, a 

criança começa a angariar poder sobre as decisões de compra dentro do seio familiar, junto 

a isto, certo agravamento da sensação de abandono que os pais começaram a sentir em relação 

aos filhos surge, à medida que, não só o pai, mas também a mãe, vão para o mercado de 

trabalho a fim de aumentar a renda familiar. Seus filhos ficaram “relegados” à televisão.  

Conforme esse autor, o sentimento de distanciamento começou a surgir nos pais e, 

junto a ele, a vontade de ressarcir ou amenizar o pouco tempo junto aos filhos pela via do 

consumo, atendendo com pouca restrição a seus desejos. Início da problematização entre 

infância, propaganda e consumo, e tem como pano de fundo as transformações nas 

configurações de âmbito social.  

Posteriormente à geração Y, que passou por esse processo de transição tecnológica e 

social, simultaneamente às mudanças decorrentes da globalização, a geração seguinte, a Z, 

nascidos entre 1990 e 2010 se caracteriza essencialmente por ser uma geração surgida em 

um mundo conectado, em um contexto em que a internet já havia se estabelecido. São pessoas 

que nasceram imersas na era da informação, têm agilidade no processo de aprendizagem, são 

autodidatas e proativas aos meios digitais. Para elas, viver sem internet, celulares e 

computadores se torna algo impensável (JORDÃO, 2016). 
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Atualmente, a geração conceituada por Prensky (2004) como nativos digitais é 

constituída por crianças que, nascidas a partir do século XXI, se caracterizam por possuírem 

faculdades cognitivas e de aprendizado totalmente atreladas ao uso das mídias digitais e por 

não serem apenas consumidoras, mas influenciadoras ativas do consumo. Nasceram inseridas 

em um contexto tecnológico de intensa relação com as mídias eletrônicas, bem como o 

impulsionam. Por meio de uma espécie de “simbiose” com as novas formas de comunicação, 

uma mudança de comportamento se estabeleceu – além de uma forma inédita de se conceber 

a infância, de brincar, aprender e de descobrir o mundo. 

De acordo com esse autor, essa geração tem seu desenvolvimento atrelado a uma 

realidade até então inédita e bastante diferente da vivida por seus pais. As formas de aprender, 

bem como o desenvolvimento cognitivo dessas crianças é diferenciado e inédito na história. 

O processo cognitivo estimulado pelas novas mídias expõe as crianças a uma 

quantidade infinita de conteúdos e, por esses novos meios serem inerentes às suas vidas, os 

processos cognitivos também são bastante diferentes dos experimentados por seus pais. 

Estes, por sua vez, não têm as mesmas habilidades digitais de seus filhos, o que lhes traz 

certo nível de insegurança (LEÃO et al., 2016). 

John Palfrey e Urs Gasser (2011) também discorrem sobre os nativos digitais, 

ponderando sobre as transformações causadas por eles em diversos âmbitos. Pertinente 

esclarecer que, especificamente para estes autores, a geração de nativos digitais inclui não só 

as crianças atuais, mas também as pessoas nascidas a partir dos anos 1980; esses autores 

ampliam o conceito de nativos digitais apenas em âmbito geracional, contudo, suas 

considerações se coadunam com outros autores que discorrem sobre a temática no que diz 

respeito à reestruturação social, cultural e econômica.  

 

Os Nativos Digitais já transformaram a economia de maneira fascinante, e 

estamos apenas no começo. Quanto mais os Nativos Digitais 

amadurecerem, mais veremos inovações na produtividade, na inovação 

orientada para o consumidor e em novas plataformas para a criatividade que 

hoje anda não podemos vislumbrar. As culturas que promovem o tipo de 

inovação em que os Nativos Digitais são os pioneiros vão colher os 

benefícios de maneiras indizíveis e durante longo período. A curto prazo, o 

empresariado, os hábitos de trabalho e os padrões de consumo dos Nativos 

Digitais, com o tempo, vão revitalizar as indústrias que eles estão 

desafiando, criar novos empregos para substituir aqueles que eles estão 

ameaçando e oferecer novos serviços aos clientes de todo o mundo. 

(PALFREY; GASSER, 2011, p. 265). 

 

Infere-se que as conjecturas mencionadas condizem com a realidade atual e que, 

embora seja errôneo afirmar de forma determinista um panorama futuro, o próprio 
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movimento de reorganização da dinâmica dos meios de comunicação, sua relação com o 

público, a revitalização que vem sendo ocasionada por essa geração, entre tantos outros 

fatores, indiretamente corrobora a linha de pensamento dos autores.  

Os nativos digitais identificam-se com os meios eletrônicos, são crianças midiatizadas 

protagonistas de um fato histórico e, portanto, indissociáveis destes meios.  

“A problematização que aponta para a possibilidade de uma infância midiatizada envolve 

tomar a mídia não mais como mera mediadora do ‘real’, mas como articuladora dos processos 

de interação” (BARBOSA, 2017, p. 1). O nativo digital é por excelência oriundo desta 

realidade, nova conjuntura estrutural, social e animicamente por esses meios. 

Furlan (2003) argumenta que o conhecimento acerca da infância enseja um novo olhar 

para uma nova realidade. Novos instrumentos teóricos que municiem pensar a criança que, 

ao longo dos últimos anos, vem se engendrando. Um desafio que se faz necessário por se 

tratar de um infante que muitas vezes está à frente do adulto, sobretudo quando se refere à 

tecnologia.  

 

Muitas vezes, são as crianças que solucionam os impasses que os adultos 

têm diante do computador, por exemplo. O mesmo acontece quando a 

criança, ante a uma câmera de vídeo, se mostra à vontade e interage com a 

máquina como faz com os seus semelhantes. É possível, então, pensar numa 

infância, não em termos de reforma, mas em termos de desafio, da 

necessidade de um novo pensamento, denso e capaz, num novo olhar para 

a criança pequena. Olhar para a criança é percebê-la em sua subjetividade, 

enquanto ser humano, valorizando seus pensamentos, sentimentos, 

emoções e ações, diante do mundo que a cerca. (FURLAN, 2003, p. 12). 

 

De acordo com o que foi explanado, observa-se que os nativos digitais se inserem na 

cibercultura, o que explica o aparecimento de canais de programas infantis de diversas faixas 

etárias de primeira e segunda infância, até o início da adolescência. 

Conforme Castro e Barbosa Filho (2008), ao que nomeia como “nova ordem 

tecnológica”, deve ser entendida para além de transformações que refletem no campo da 

técnica, das questões de ordem política e econômica. Para o autor, implica reestruturação e 

mudanças de comportamento nas relações entre os diversos atores sociais, uma disparidade 

na destreza para lidar com o mundo digital entre a geração que nasceu em um contexto 

analógico e a que nasceu imbuída em capacidades inatas com as mídias sociais e a cultura da 

convergência. 
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Pensar na convergência das mídias requer de todos aqueles que foram 

criados em ambiente analógico, algo mais que uma mudança de postura. 

Requer um novo aprendizado e uma lógica de raciocínio1 facilmente 

encontrável entre as novas gerações, entre os mais jovens. (CASTRO; 

BARBOSA FILHO, 2008, p. 36). 

“As crianças do século XXI talvez digam de forma sumária que a Renascença Digital 

foi o período em que tudo foi migrado para dentro do ciberespaço. Para o bem e para o mal” 

(NEVES, 2006, p. 24).   

 

2.5 O consumo como fato social, projeção e indústria cultural  

 

A temática do consumo será apresentada por uma perspectiva que concebe o ato de 

consumir para além da aquisição de bens materiais e serviços; denotado como fato social e 

agente indissociável à construção da subjetividade por meio de signos. A mediação das 

relações interpessoais, à criação de códigos e grupos que se sustentam pela via do consumo 

de produtos e suas significações simbólicas.3 

Segundo Furlan (2003), a vida moderna caracteriza-se pela celeridade e sensação de 

urgência, como um aspecto inerente à época atual. Com a revolução industrial, a vida social 

foi seduzida pelos valores de utilidade, produtividade e lucro, ensejados pelo binômio tempo 

e dinheiro na engrenagem capitalista, a partir dos primeiros anos do século XX.  

Essas transformações estruturais culminaram em alterações nos hábitos, na 

compreensão do público e na cultura (GONZALES et al., 2020). 

Baudrillard (1970) compreende o consumo como um mediador social no mesmo 

patamar da educação; compreende que ambos são instituições de classe na medida em que 

se apresentam como sistemas de signos a serem definidores identitários. Da mesma forma, a 

regulação do poder de compra de diferentes objetos se dá em razão do poder econômico, 

conforme o autor, nem todos têm os mesmos objetos, bem como seus significados simbólicos 

também diferem.  

Como extensão das questões econômicas e atrelada ao consumo, a produção cultural 

enseja um universo simbólico que permeia o contexto social exercendo influência na 

constituição das identidades pessoais dos indivíduos que as consome. 

Para Morin (1997), a produção cultural inserida na cultura de massa pela ação 

midiática, concebe determinados modelos com valores estéticos e comportamentais no 

público. Assim, os indivíduos têm seus desejos despertos e os projeta nas celebridades, numa 

 
3  A concepção de consumo na contemporaneidade baseia-se no artigo “Consumo, cultura e publicidade: os 

olimpianos na revista Vogue Brasil”, de Gonzales et al. (2020). 
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dinâmica em que realidade e imaginário se retroalimentam. Em analogia aos deuses do 

Olimpo da mitologia grega, este autor nomeia as celebridades da cultura de massa como 

“olimpianos” e como seres de dupla natureza: divina e humana, capazes de despertar projeção 

e identificação ao mesmo tempo. Ainda conforme o referido autor, com estas duas 

características, as celebridades olimpianas se sustentam no imaginário popular e atuam no 

âmbito de seus anseios. 

 

Realizam os fantasmas que os mortais não podem realizar, mas chamam os 

mortais para realizar o imaginário. A esse título os olimpianos são os 

condensadores energéticos da cultura de massa. Sua segunda natureza, por 

meio da qual cada um pode se comunicar com a sua natureza divina, fá-los 

participar também da vida de cada um. Conjugando a vida quotidiana e a 

vida olimpiana, os olimpianos se tornam modelos de cultura no sentido 

etnográfico do termo, isto é, modelos. Encarnam os mitos de 

autorrealização da vida privada. De fato, os olimpianos, e sobretudo as 

estrelas, que se beneficiam da eficácia do espetáculo cinematográfico, isto 

é, do realismo identificador nos múltiplos gestos e atitudes da vida filmada, 

são os grandes modelos que trazem a cultura da massa e, sem dúvida, 

tendem a destronar os antigos modelos (pais, educadores, heróis nacionais). 

(MORIN, 1997, p. 107).  

 

Projeções e identificações permeiam as relações interpessoais e ampliam possibilidades 

quando o público tem a sensação de vivenciar experiências que, na realidade, inexistem e não é 

possível desfrutá-las. Nesse sentido, verossimilhança e veracidade são dois fatores que 

contribuem para que a identificação seja introduzida na vida cotidiana. A atuação das 

celebridades e suas expressões simbólicas externadas pelos meios de comunicação, criam um 

espectro de realidade, ansiado pelo público (GONZALES et al., 2020). 

Em concordância com o pensamento de Morin (1997), sobre a capacidade de a 

indústria cultural tecer um universo e despertar desejos e projeções no indivíduo, Rocha 

(1995) pondera sobre a capacidade de persuasão midiática e acrescenta que a aceitação do 

público não acontece de forma arbitrária. 

 

Na verdade, a Comunicação de Massa não explicita o desejo de mandar em 

ninguém sob nenhum ponto de vista. Ela certamente pode convencer, 

enganar, mistificar, mentir, persuadir, converter, iludir, engodar, seduzir e 

muitas outras qualificações tantas vezes atribuídas. Os adjetivos são 

legítimos, mas o fato é que estas qualidades não instauram propriamente 

uma ordem de comando, pois mandar mesmo, ordenar e, efetivamente, se 

ver obedecida é algo estranho – ou ao menos não é muito necessário – na 

experiência dentro da Indústria Cultural. A ideia de um poder exercido na 

dimensão interna da cultura da Comunicação de Massa é de difícil 

sustentação. Ela não precisa mandar, uma vez que pode convencer. 

(ROCHA, 1995, p. 181). 
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Na compreensão das autoras Douglas e Isherwood (2004), é necessário compreender 

a relação estabelecida entre os sujeitos e os objetos. Essas autoras defendem que o consumo 

pode servir para restringir ou expandir e que o ato de consumir determinados produtos pode 

afunilar e restringi-las em comunidades, ou ser inclusivo, expandir e promover a comunhão 

entre pessoas. 

 

Fenômeno típico da experiência social da modernidade, o consumo se vale 

de um sistema de significação suprido pela necessidade simbólica, cuja 

função essencial é fazer sentido, ao construir um universo inteligível, 

através de um código que traduz relações, classificando coisas e pessoas, 

produtos e serviços, indivíduos e grupos, podendo ser inclusivo, portanto, 

indicativo de identidades e relações sociais. (GONZALES et al., 2020,  

p. 4-5). 

 

O consumo de objetos está presente em todas as relações pessoais, por esse motivo, 

não devem ser olhados de forma simplista, no sentido do fluxo: desejo, posse e troca de 

dinheiro. Necessário compreendê-lo pela concepção de que estes imprimem sentidos 

simbólicos nas relações sociais, em contextos específicos. Os bens de consumo, nessa 

perspectiva, atuam como uma necessidade social que medeia as relações interpessoais. Elas 

sustentam as relações a partir da criação de significados e sentidos em comum. 

Refletir sobre o consumo no âmbito antropológico, extrapolá-lo para além da esfera 

econômica, é observar e reconhecer que os bens não são consumidos apenas por seu valor 

utilitário, mas também por seus valores simbólicos, inseridos em determinados contextos 

específicos. Afinal, “os bens são neutros, seus usos são sociais; podem ser usados como 

cercas ou pontes”, sentenciam Mary Douglas e Baron Isherwood (2004, p. 36). 

Baudrillard (1970), Leitão e Pinheiro-Machado (2010) compreendem que os objetos 

não adquirem significados isoladamente, mas a partir do momento em que se sustentam em 

determinado contexto em que estão inseridos. A força simbólica de um bem não se expressa 

de forma autônoma, mas conjuntamente com outros objetos. O valor simbólico atribuído a 

eles, e a relação que os entremeia, faz emergir uma representação identitária, além de servir 

a um sistema de comunicação. 

De acordo com Retondar (2008), a recepção dos simbólicos disponíveis, sejam 

produtos ou signos da indústria cultural, necessitam passar pelo crivo de quem o consome. 

As características identitárias são redefinidas de forma dinâmica, nunca estática.  

A subjetividade pessoal do indivíduo é o que determina a adesão a determinado signo. 
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Compelidos à reformulação das formas tradicionais de comunicação, particularmente 

em virtude da incorporação das novas tecnologias, consequência do poder alçado pelo 

consumidor atual, os profissionais da área de marketing precisaram integrar-se ao novo perfil 

do consumidor, mediante uma nova forma de relação baseada em diálogo. 

Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), a publicidade tradicional mantinha 

uma relação “vertical” com o público. Na atualidade, a propaganda fundamenta-se em 

reciprocidade, interação e diálogo, portanto, em uma relação “horizontal”. 

Conforme Galindo (2012), com objetivo de estabelecer um relacionamento com seu 

público de interesse, a marca interage com o mercado por meio de uma comunicação pensada 

estrategicamente, imprimindo suas ideias, seus princípios e valores. “Ao lado de discursos 

de vendas, estão textos sociais e culturais que nos ajudam a entender as mensagens do 

comercial [...] publicidades refletem e moldam simultaneamente a cultura” (MORRIS et al., 

2011, p. 947 apud GONZALES et al., 2020, p. 300). 

Discursos marcários são construídos com a finalidade de imprimir significações de 

acordo com a estratégia mercadológica. O objetivo é afirmar e reafirmar a identidade de uma 

marca, recorrendo a recursos imagéticos, signos verbais e não verbais. Arquitetar assim, na 

mente do público, a imagem que se pretende transparecer, sendo importante que os valores 

externados pela marca necessitam estar em harmonia com os valores do público, 

estabelecendo, então, uma identificação e o desejado diálogo.  

 

2.5.1 A ascensão do público infantil como decisor de compra  

 

Ao conceber a publicidade como mediadora de relações socioculturais, com 

mensagens que aproximem as expectativas e os bens dos consumidores dentro do contexto 

em que estão inseridos (GONZALES et al., 2020), a criança inclui-se nesta realidade, pela 

velocidade da vida moderna, um apressamento da infância que ganhou força derivada, 

especialmente de uma preocupação com a vida do futuro adulto. 

 

Neste cenário capitalista, trabalha-se a criança como veiculadora de venda 

de produtos em geral e produtos considerados específicos para ela. Esta 

situação está relacionada especificamente à compra e venda, visando o [sic] 

lucro. A reflexão que se faz é que a infância acompanha a história dos 

homens e traz sinais de uma síntese rigorosa na modernidade. (FURLAN, 

2003, p. 5). 

 

Com o público infantil introduzido na sociedade de consumo, assim como o adulto, 

porém agora com produtos destinados exclusivamente a ele, este público inicia a construção 
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de sua identidade e atribui suas formas de estar no mundo, bem como exteriorizar sua 

subjetividade pelos signos representados mediante os produtos que consome.  

Aos poucos, portanto, os desejos e as aspirações infantis não se limitam mais às 

necessidades elementares que a vida moderna traz, como luz elétrica ou educação, mas 

também ao imperativo de consumir. Uma forma até então inédita de ser criança que o 

capitalismo aos poucos introduziu. 

As gerações de crianças foram se transfigurando simultaneamente à nova concepção 

que foram recebendo após as transformações, sobretudo em decorrência da revolução 

industrial, mudanças significativas no seio familiar, na configuração das famílias, nos novos 

valores que a vida moderna impôs.  

 

 



46 

 

3 DO FORMATO TELEVISIVO TRADICIONAL AOS YOUTUBERS MIRINS 

 

Este capítulo tem como propósito descrever brevemente a história dos programas 

televisivos destinados ao público infantil, seus conteúdos desde seu início na programação 

brasileira em 1960, a inserção da criança na mídia para contextualizar o fenômeno dos 

youtubers mirins na mídia social YouTube, desde a programação televisiva analógica até 

chegar à internet. Em ordem cronológica, os dados subsidiam a análise dessa nova forma de 

comunicação no YouTube, desde o seu conteúdo até as estratégias mercadológicas dirigidas 

às crianças, objetivo desta pesquisa. 

 

3.1 A consolidação da TV como comunicação audiovisual 

 

Segundo Furtado (1990), a televisão surge como fonte de informação e 

entretenimento que delineou a comunicação no século XX, tornando-se uma espécie de 

válvula de escape para as frustrações humanas. Por meio de sua abrangência e capacidade de 

difusão, trilhou na contramão de questões econômicas, mudou a sociedade e transformou o 

semblante do mundo. 

De acordo com Briggs e Burke (2006), a aurora da televisão teve seu início na Europa 

em meados da década de 1930 com a produção de câmeras e aparelhos propriamente ditos; 

época em que países como Alemanha, Holanda, Suécia e Grã-Bretanha começaram suas 

transmissões experimentais. Dentro de um contexto de conflitos de ordem política, social e 

guerras, a televisão nasceu, consolidou-se em Londres em 1946 para uma plateia limitada, 

tendo sua efetiva solidificação, ou, “a idade da televisão” assim descrita pelo autor, no início 

da década de 1950.  

No contexto norte-americano, DeFleur e Ball-Rokeach (1993), relatam que, em seu 

início, o advento da TV instigou um interesse social pelas novas formas de consumir 

informação. Além disso, os que detinham um aparelho desfrutavam de um determinado 

status em sua comunidade. Conforme os autores, portar um televisor trazia uma notoriedade 

social. Houve um anseio coletivo em todas as classes. Famílias de poucos recursos chegavam 

a economizar com o essencial para adquirir o aparelho. 

 

A ânsia de ser identificado como dono de um televisor, no período inicial 

da difusão, foi tão forte que em alguns casos disse-se que famílias teriam 

comprado e instalado antenas no telhado antes mesmo de terem receptores 

para ligar. Estórias desse gênero circularam largamente no final da década 

de 1940 (DEFLEUR; BALL-ROKEACH, 1993, p. 128).  
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No Brasil, a televisão seria inaugurada a partir dos anos 1950, trazida pelo empresário 

Assis Chateaubriand. Nesta década, os aparelhos começaram a ser produzidos e em pouco 

tempo se popularizariam. Entre 1950 e 1956 as primeiras transmissões eram feitas ao vivo. 

A TV Tupi foi a pioneira em criar vinhetas, aberturas, ilustrações além de ter criado o 

primeiro estúdio para a produção de comerciais no início de 1952. Posteriormente surgiram 

as garotas-propaganda. Assis Chateaubriand quando inaugurou a televisão no Brasil não 

podia imaginar que, quarenta anos depois, o país estaria entre os cinco maiores do mundo em 

quantidade de aparelhos de TV. Quando ela chegou ao Brasil, não havia indústria nem 

mercado preparados para sua produção, igualmente as agências de propaganda, no entanto, 

ela chegou para ficar (FURTADO, 1990). 

 

3.1.1 Programação infantil: a migração do rádio para o formato televisivo 

 

Após a integração da televisão no cotidiano social, sua popularização e permanência 

definitiva com programação inicialmente voltada para adultos, como apontado no capítulo 

anterior, a criança começa a figurar nas grades das emissoras. Inicia-se a programação 

direcionada ao público infantil na TV brasileira com produções que migraram dos modelos 

radiofônicos, além da inclusão de outros elementos e adaptações literárias. Segundo Sampaio 

(2004), por meio da mídia televisiva, a comunicação foi gradativamente se introduzindo no 

universo infantil, tornando-se uma espécie de interlocutor público dele.  

Assim sendo, de acordo com Beckmann e Canfield (2006), os primeiros programas 

infantis produzidos no Brasil, foram: Sítio do Pica-Pau Amarelo – adaptação da obra literária 

do escritor Monteiro Lobato – estreado em 1951 e Gurilândia, posteriormente chamado de 

Clube do Guri, em 1955, ambos produzidos pela TV Tupi. Este último importado do rádio e 

adaptado para a mídia televisiva. Originalmente, o Clube do Guri tinha como conteúdo da 

programação: cantores, declamações de poemas e apresentações de “crianças-prodígio” com 

a presença de suas mães “corujas”, além de promover musicais com canções e apresentações 

de músicos. Esse primeiro esboço de linguagem televisiva infantil durou um pouco mais de 

duas décadas e o Clube do Guri, vinte e um anos, exatamente. 
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Figura 6 - Crianças se apresentando no Clube do Guri 

 
Fonte: youtube.com (2019). 

 

Os pesquisadores relatam que, posteriormente, a TV Tupi logrou outros sucessos: em 

uma década, emplacou os programas Teatrinho Trol (1956-1966) e em seguida Capitão Aza 

(1966-1979). A partir deste último, houve uma primeira reconfiguração no formato que faria 

sucesso nas décadas seguintes: a inserção de desenhos animados intercalados na 

programação. Entre eles Speed Racer e Corrida Maluca, além de outros com destaque para 

A Feiticeira e Jeannie é um Gênio. 

Após o sucesso obtido por essas produções pioneiras, uma segunda geração surge. 

Com a chegada da TV Globo, a emissora inicia sua trajetória nos anos 1960 que culminaria 

em protagonismo nas produções infantis nas décadas seguintes, como Capitão Furacão 

(1965-1969) e Vila Sésamo, que marcaram época (BECKMANN; CANFIELD, 2006).  

Os êxitos de programas da TV Tupi – que gradativamente foi perdendo espaço com 

a ascensão da nova emissora – possibilitaram que a TV Globo produzisse remakes que 

repetiram o sucesso da primeira versão de atrações como o Sítio do Pica-Pau Amarelo, porém 

com algumas reconfigurações e adaptações. 

 

Provavelmente o mais famoso programa infantil da televisão brasileira, 

Sítio do Pica-Pau Amarelo, estreou em 1951 e durou até 1963 na TV Tupi 

e de 1976 a 1986 na Rede Globo. Foi ressuscitado na década de 2000 com 

novos atores e histórias. Antigamente, entre a TV Tupi e a Globo, os 

personagens eram os mesmos, porém o formato do programa era diferente. 

(BECKMANN; CANFIELD, 2006, p. 6). 
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Após esse primeiro momento, observa-se que, gradativamente, novos formatos foram 

surgindo. Embora não se apresente como novidade, o formato essencialmente fundamentado 

em apresentadores de auditório e plateia infantil começaria a delinear uma nova direção, e se 

consagraria nas décadas seguintes. Como foi exposto, até o final dos anos 1970, a força do 

conteúdo infantil era basicamente sustentada em séries com narrativas lineares, como o 

sucesso Sítio do Pica-Pau Amarelo.  

 

3.1.2 As décadas de 1980 e 1990: os apresentadores ídolos de uma geração 

 

A década de 1980 foi marcada pela inserção de ídolos televisivos no imaginário 

infantil, formato que sobreviveria até meados da década de 1990, após as primeiras 

produções, criadas essencialmente tendo por base narrativas e esquetes. O formato dos anos 

1980 com apresentadores e auditórios se firmaria como grande sucesso que influenciaria não 

só a comunicação infantil no Brasil, mas na América Latina.   

De acordo com Jupy Júnior (2001), o grande primeiro marco escorado em 

apresentadores foi a criação do grupo infantil A Turma do Balão Mágico, formado pelas 

crianças: Simony, Jairzinho e Michael. O programa era direcionado ao público infantil em 

ascensão, a atração foi um primeiro esboço no formato com crianças apresentadoras. Elas 

contracenavam com o boneco Fofão, uma criatura com bochechas salientes e amigo dos 

apresentadores com programas nas manhãs das crianças brasileiras. Nesse mesmo período, a 

TV Manchete estreia o programa Clube da Criança (1984-1986) com a então estreante 

apresentadora Xuxa. 

 

Xuxa estrelou um programa chamado Clube da Criança, na TV Manchete, 

à tarde. [...] Xuxa era uma mulher, e comandava as brincadeiras com 

assistentes de palco, garotas vestidas com roupas de soldadinhos de 

chumbo. O Clube da Criança (1984-1986) era gravado em um estúdio 

enfeitado com bolas de gás (era uma fórmula que engatinhava seus primeiro 

passos, daí a improvisação), e sua estrutura de apresentação era circular, ou 

seja, as crianças formavam uma roda ao redor de um círculo pintado no 

chão, o que conferia à apresentadora autonomia e uma certa importância 

cênica. (JUPY JÚNIOR, 2001, p. 16). 

 

De acordo com Carlsson e Feilitzen (1999), o formato do Clube da Criança tinha 

como conteúdo brincadeiras que consistiam em competições entre crianças de sexo oposto, 

alternadas com desenhos animados. O programa era apresentado por Xuxa, uma modelo loira 

que dançava, cantava e se divertia com as crianças no palco.  
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O formato representou um ponto inicial que despontaria nos anos seguintes. Os 

programas Clube da Criança (TV Manchete) e A Turma do Balão Mágico (TV Globo) foram 

ao ar na mesma época. O programa apresentado por Xuxa anunciava uma fórmula que seria 

desenvolvida e difundida na televisão brasileira e posteriormente copiada por emissoras de 

outros países latinos.  

Jupy Júnior (2001) relata que, à medida que as crianças que foram atraídas pelo Balão 

Mágico foram crescendo, a TV Globo sentiu a necessidade de renovar o horário com uma 

nova atração. Ao mesmo tempo que a emissora almejava impulsionar a audiência visando ao 

público infantil, não obstante, não havia interesse em modificar a grade vespertina que 

contava com a exibição de filmes no Sessão da Tarde, assim sendo a programação infantil 

seria intensificada e continuaria na grade no horário matutino. 

Tendo em vista o sucesso do Clube da Criança, com Xuxa na TV Manchete, a TV 

Globo com a proposta da renovação, contratou a apresentadora para um programa em 

formato similar ao da emissora corrente. Nascia o Xou da Xuxa, em 1986, substituindo a 

atração anterior no horário da manhã. 

O Programa Xou da Xuxa angariou altos índices de audiência e foi ao ar entre 1986 a 

1993. A atração era gravada e contava com cenário colorido, efeitos especiais e uma plateia 

infantil na faixa etária média de 8 a 12 anos. O programa iniciava com uma canção de abertura 

e Xuxa surgia de dentro de uma nave cantando e dançando coreografias.  

O êxito do Xou da Xuxa levou a apresentadora a se tornar um sucesso comercial. Outros 

canais começaram a imitar utilizando garotas loiras e outros ídolos começaram a aparecer a fim 

de disputar a audiência com o sucesso do Xou da Xuxa. “A apresentadora de programas infantis 

de maior sucesso no Brasil, Xuxa Meneghel, ou simplesmente Xuxa, criou um formato na TV 

que se espalhou por toda a América Latina” (CARLSSON; FEILITZEN, 1999, p. 335). Com o 

espaço conquistado por Xuxa, programas começaram a ser produzidos pelas emissoras 

concorrentes com o objetivo de emular o sucesso do Xou da Xuxa. 

 

No fim dos anos 80, começam a surgir as famosas apresentadoras infantis, 

que praticamente tornaram-se uma marca registrada dos programas infantis 

no início da era moderna da televisão brasileira. Entre elas, podemos 

destacar Xuxa e seu Xou da Xuxa (1986 - 1993), depois Xuxa no mundo da 

imaginação e, desde 2004, TV Xuxa, Angélica e seu Angel Mix, Mara 

Maravilha e Show Maravilha (1987-1993) e Eliana e Bom dia e Cia. 

(BECKMANN; CANFIELD, 2006, p. 6). 

 

A partir do sucesso de Xuxa, os novos apresentadores e programas continham 

conteúdo similar. Além do conteúdo, Sampaio (2004) afirma que as emissoras investiam no 

http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
http://pt.wikipedia.org/wiki/Xuxa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Xou_da_Xuxa
http://pt.wikipedia.org/wiki/1986
http://pt.wikipedia.org/wiki/1993
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ang%C3%A9lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angel_Mix
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mara_Maravilha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mara_Maravilha
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Show_Maravilha&action=edit
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carisma de seus apresentadores. A empatia estabelecida entre público infantil e 

apresentadores era a base do sucesso dos programas. Dentro desse processo, tinha-se a 

audiência como um indicativo do sucesso do conteúdo apresentado e do prestígio dos 

apresentadores, os quais eram os principais fatores responsáveis pela avaliação e possíveis 

alterações dos programas. 

 

Figura 7 - Xuxa no comando do Xou da Xuxa 

 
Fonte: observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br (2019). 

 

Sampaio (2004) esclarece que, com o surgimento dos programas infantis, a mídia 

gradativamente vai se introduzindo no universo dos infantes como uma espécie “porta-voz” 

de meninos e meninas. As crianças agora procuravam conteúdos de seus interesses e o 

mercado publicitário se atentava para o novo nicho que surgia.  

Após este primeiro momento, a autora supracitada afirma que uma exposição cada 

vez maior da imagem infantil nas esferas midiáticas – seja como apresentadores de talk-

shows, seja como garotos(as)-propaganda, entrevistadores mirins – foi adquirindo 

visibilidade; figuras que vão alcançando cada vez mais protagonismo seja também como 

cantores, apresentadores e atores, tornando-se minipersonalidades. Ressalte-se que todos 

esses programas eram voltados ao entretenimento. 
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3.1.3 A programação infantil educativa na grade televisiva 

 

Na década de 1980, mesma época da explosão dos programas infantis de auditório, 

com seus ídolos apresentadores e com a valorização da figura infantil na mídia, programas 

designados como “educativos”, também estavam presentes nas grades das TVs públicas com 

propostas diferentes dos formatos das TVs comerciais. 

Beckmann e Canfield (2006) consideram importantes as iniciativas como a 

programação da TV Cultura, que produziu programas que contribuíam para a construção 

identitária das crianças. Os pesquisadores destacam que o programa Rá-Tim-Bum levava 

pequenas histórias e personagens com traços da cultura local de suma importância. As 

pesquisadoras defendem a relevância social na formação infantil patrocinada pelo 

empreendimento entre a televisão estatal e o serviço social da indústria. Além do Rá-Tim-

Bum, outros programas como o X-Tudo e a série Mundo da Lua, para crianças entre 7 e 12 

anos, contribuíram para o processo de aprendizado e amadurecimento de valores da geração 

da década de 1980. 

Nos anos seguintes, mais precisamente a década de 1990, foi criada a série Castelo 

Rá-Tim-Bum. Beckmann e Canfield (2006) classificam a série como informativa, que 

ofereceu noções de ciências, cidadania, além de valores e cultura histórica, artes plásticas e 

noções de ecologia. Segundo eles, uma série vencedora de prêmio e que marcou uma geração 

de forma construtiva. 

 

Conforme o site da TVE, o cenário, um castelo multicolorido, é um palco 

perfeito onde as crianças-personagens Pedro, Biba e Zequinha vivem suas 

aventuras. Nele mora Doutor Victor, um mago e inventor de 3 mil anos que 

garante ter sido assistente de Leonardo Da Vinci; seu sobrinho e aprendiz, 

o garoto de “apenas” 300 anos Nino, protagonista da série e muito popular 

entre a criançada; a feiticeira Morgana, com seus 5.999 anos; além de 

estranhos e divertidos bonecos, como o corvo Adelaide, amiga fiel de 

Morgana, o Porteiro do Castelo (que pede sempre uma senha para as 

crianças entrarem) e o monstrinho Mau. (BECKMANN; CANFIELD, 

2006, p. 5). 
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Figura 8 - Personagens da série Castelo Rá-Tim-Bum 

 
Fonte: Instagram (2019). 

 

Após o êxito de Castelo-Rá-Tim-Bum, em 1996 surge o programa Cocoricó dirigido 

ao público entre 4 e 6 anos de idade. Em formato considerado também educativo, estrelado 

por fantoches que contam a história do protagonista Júlio: um garoto que vive em uma 

fazenda e que tem como amigos, além de personagens humanos, os animais da fazenda  

“O menino Júlio ao compartilhar as histórias com a vaca mimosa, os papagaios Kiko e Kako, 

o cavalo Alípio e as galinhas Lola, Zazá e Lilica, passa conceitos sobre amizade, cidadania e 

matérias escolares” (BECKMANN; CANFIELD, 2006, p. 6). 

Observa-se que o foco desses programas se enviesava em formatos diferentes das 

produções das TVs comerciais que estavam em alta: o foco era basicamente a construção de 

narrativas, pequenas histórias e personagens lúdicos; a falta de apelo comercial e propagandas 

presentes como nos programas das TVs comerciais também é um fator diferenciador.  

Briggs e Burke (2006) afirmam, baseados no contexto estadunidense, que a televisão 

se inseriu gradativamente no cotidiano porque sempre houve um debate social junto a uma 

certa preocupação social com a possível influência negativa da TV na vida das crianças. 

Segundo os autores, os programas educativos surgiram na grade da programação a fim de 

atender a essa demanda. Primeiramente, na TV norte-americana, o intuito não era só o de 

entreter, mas que também contivesse teor educativo; a ideia se difundiu por diversos países 

do mundo. 
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Em consonância com as afirmações dos autores e pesquisadores mencionados, 

constata-se que ambos os formatos – da TV comercial e pública – fizeram sucesso nas 

décadas citadas e coexistiram, com destaque para as produções das TVs públicas em que não 

havia apelo comercial. 

Não obstante, constata-se que a criança está inserida na lógica de consumo tanto quanto 

o adulto. Muitas das críticas feitas à programação comercial resvalam na questão do consumo 

e da possível vulnerabilidade da infância frente à persuasão exercida pela publicidade. 

Valendo-se dessas questões suscitadas, Briggs e Burke (2006, p. 245) enfatizam que: “Em 

geral, dá-se mais atenção à proteção das crianças do que à sua educação”. 

 

3.1.4 A publicidade inserida na programação infantil 

 

Após a consolidação do público infantil na programação televisiva, a criança começa 

a ter maior relevância dentro do mercado publicitário a partir da década de 1980; momento 

em que se atenta para o potencial de consumo desse público. As propagandas são veiculadas 

via programação destinada a esta faixa etária na TV aberta. É o período que se descortina, 

não só para o Brasil, mas para o mundo, um novo mercado, um novo nicho e um público com 

imenso potencial de compra; este é o primeiro grande momento da criança concebida como 

consumidora (SAMPAIO, 2004). 

Inicia-se a era dos ídolos infantis televisivos. Programas destinados às crianças 

pululam na TV aberta – Xou da Xuxa, Oradukapeta, Show Maravilha, Rá Tim Bum, são 

alguns deles. Os programas de TVs comerciais abrem-se à publicidade de produtos infantis.  

 

A descoberta do potencial de consumo da criança é a alavanca básica que 

deflagra esse processo. Em 86, verifica-se uma ampliação da programação 

infantil das emissoras. Além de programas consolidados da TV Criança 

(Bandeirantes) e do Bozo (TVS), quatro novos programas marcam a sua 

estréia: o Xou da Xuxa (Globo), o TV Fofão (Bandeirantes), Dr. Cacareco 

e Cia. (Record) e Lupu Limpim Clapá Topô (Manchete). Alguns desses 

programas vieram ocupar o espaço anteriormente destinado a horários 

femininos. Esse é o caso da TV Mulher (Globo). (SAMPAIO, 2004,  

p. 148). 

 

Os recursos de persuasão eram sustentados pelo carisma, apelo emocional e pela 

empatia estabelecidos entre os apresentadores e o público infantil. Os produtos eram 

atrelados às imagens dos ídolos da TV e merchandisings dentro da programação.  

A publicidade da década de 1980 tem como característica principal a mediação feita pelos 
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apresentadores e o fato de serem adultos se comunicando com o público infantil. Neste 

contexto, a interatividade era praticamente nula e aferida apenas pelos índices de audiência 

do programa e pelo número de vendas dos produtos. 

Sampaio (2004) salienta que os programas infantis da década de 1980 continham em 

seus formatos, brincadeiras, músicas, desenhos animados e miniquadros dramáticos entre 

outras atividades com o objetivo de prender a atenção da criança. Neste processo, as vendas 

geravam mais verba para os programas. Havia, além das peças e merchandisings, 

licenciamentos de produtos com os nomes dos apresentadores.  

 

 Figura 9 - A apresentadora Xuxa em peça publicitária de sua marca de sandálias 

 
 Fonte: youtube.com (2019). 

 

A autora supracitada destaca, ainda, que nos anos 1980, os números de vendas foram 

bastante expressivos e movimentaram um mercado milionário. Alguns ícones infantis se 

destacaram mais como as apresentadoras Xuxa e Angélica, que detinham grande audiência 

e, ao mesmo tempo que povoavam o imaginário infantil da geração dos anos 1980, 

associavam sua imagem aos produtos anunciados em seus respectivos programas.  
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A “rainha dos baixinhos” foi responsável pela venda de 10 milhões de 

bonecas (desde 1987), 15 milhões de pares de sandália (nos últimos dez 

anos), garantindo, ainda, a venda de 4.000 bichinhos de pelúcia e 5.000 

lancheiras por mês. Angélica, por sua vez, tinha, no início de 97. 350 

produtos licenciados em seu nome, impulsionando, através da sua imagem, 

a venda de 500.000 sandálias e a venda mensal de 1,2 milhões de caixas de 

cereais matinais por mês. (SAMPAIO, 2004, p. 150).  

 

A propaganda infantil adquiriu, gradativamente, cada vez mais destaque no consumo 

brasileiro e as crianças foram alçando cada vez mais poder de decisão de compra nas famílias 

brasileiras, tornaram-se “ditadoras de hábitos de consumo”. 

 

3.2 Youtubers mirins: convergência de entretenimento e publicidade 

 

Considerando a nova infância formada pelos nativos digitais, bem como a instauração 

da criança midiatizada, no cerne da relação criança e mídia, surgem os youtubers mirins: 

fenômeno midiático contemporâneo constituído por crianças. Neste item são apresentadas as 

características, linguagens e estratégias de meninas e meninos apresentadores de programas 

audiovisuais publicados no site de compartilhamento de vídeos YouTube, o conteúdo de cada 

canal, bem como sua relação com as marcas e a divulgação de produtos.  

O que baliza este fenômeno deve-se ao fato de que são crianças, algumas em idade 

pré-escolar, que se comunicam com o público infantil, em um meio de comunicação de 

massa, em uma dinâmica interativa inerente à infância e proporcionada pelas tecnologias 

digitais e mídias sociais, e com aptidão natural ao universo digital.   

Conforme Fuentes (2018), trata-se de um cenário surgido nos últimos cinco ou seis 

anos, período em que as crianças saíram da posição de espectadoras dando origem a uma 

nova era de ídolos digitais. Os youtubers ganham milhões de seguidores, sobretudo os que 

têm os canais mais prestigiados. Eles criam canais no site e publicizam produtos do universo 

infantil; entre brinquedos, guloseimas, e outros produtos imbuídos de conteúdo publicitário 

de forma implícita.  

Inserem-se nesses canais, que oferecem entretenimento, uma espécie de diário on-

line, no qual as crianças compartilham seu cotidiano, brincadeiras, desafios, criam histórias, 

fazem tutoriais, dão dicas dos temas que lhes são relevantes. Com o sucesso dos youtubers 

mirins reconhecidos e influentes, novos canais surgem todos os dias com novos nomes que 

ambicionam o sucesso de seus ídolos digitais.  
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Castro e Andrade (2018) atentam para o fato de que o YouTube não é um site, a 

princípio, para crianças, muitas delas criam seus canais com intenção de saírem do 

anonimato, almejando a mesma fama dos youtubers bem-sucedidos. Trata-se de um 

fenômeno midiático em ascensão, com uma dinâmica criada pelas próprias crianças e que faz 

parte do cotidiano da infância contemporânea, ao menos das que têm acesso à internet.  

A presença das crianças youtubers é protagonizada por 35% dos canais mais 

assistidos do YouTube e corresponde a uma parcela significativa. “Dos 100 canais mais 

vistos no Brasil, 36 deles têm conteúdo direcionado ou consumido por crianças de zero a 12 

anos, totalizando mais de 17 bilhões de visualizações” (FUENTES, 2018).  

Entre mídias sociais, aplicativos de comunicação instantânea, jogos eletrônicos, os 

sites de compartilhamento de vídeo, com destaque para o YouTube, apresentam-se como 

plataforma vital para a produção audiovisual. O site desponta na cibercultura fazendo-se 

presente na vida dessa nova geração de infantes. Verifica-se que os youtubers mirins utilizam 

muitos artifícios que criam facilmente laços emocionais, empatia e uma conexão amigável 

com a criança espectadora por seus atributos naturais do universo infantil.  

A pesquisa realizada pela Cetic (Centro regional de estudos para o desenvolvimento 

da sociedade da informação, sob os auspícios da Unesco) e publicada em artigo na revista 

digital Tic Kids Online sobre influenciadores mirins no Brasil e impacto mercadológico, 

indica o crescimento dos canais com conteúdo infantil.  

 

No que toca ao universo infantil, foram analisadas, ao longo do ano de 

2017, o total de 500 canais no YouTube Brasil. Até dezembro de 2017, a 

audiência do conteúdo infantil disponível na plataforma ultrapassou os 115 

bilhões de visualizações por crianças de zero a 12 anos. Entre os canais, 

destacamos que 52 deles estão presentes entre os 100 do ranking geral do 

YouTube no Brasil10. Os canais mapeados no estudo destacam sete 

categorias consumidas pelo público infanto-juvenil. (CORRÊA, 2018, p. 

45). 

 

Conforme esses dados, os youtubers mirins atingem um número expressivo de 

crianças e encontra-se em ascensão. Em virtude da própria celeridade e imprevisibilidade que 

caracteriza a geração nativa digital, assim como o universo midiático em questão, os números 

citados tornar-se-ão rapidamente obsoletos. Entretanto, há perspectivas possíveis que podem 

ser analisadas a respeito dessas crianças, que não sejam apenas em dados quantitativos, mas 

também em termos de linguagem e comunicação.  

Comparando-se às estruturas comunicativas estabelecidas no passado, hoje as 

crianças espectadoras também têm voz ativa. Ao contrário de quando eram representadas por 
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ídolos televisivos adultos, presentemente, elas mesmas se apresentam ou se sentem 

representadas por outras crianças. e o feedback ao conteúdo oferecido é praticamente 

instantâneo. 

Segundo Castro e Andrade (2018) os youtubers mirins são, atualmente, figuras 

midiáticas preponderantes na infância atual e têm como característica essencial um novo jeito 

de ser criança: criam novas formas de brincar, de descobrir o mundo e de estar em comunhão 

com outras; são regidas por uma determinada lógica de comunicação e de consumo e 

conectadas por redes sociotécnicas.  

 

Figura 10 - Youtuber mirim Isaac publicizando ovos de chocolate 

 
Fonte: youtube.com (2019). 

 

As crianças youtubers estão inseridas em uma outra dinâmica e um outro momento 

social e tecnológico; não pertencem a uma “fábrica” de ídolos mirins como no passado, mas 

surgiram espontaneamente. Ao contrário dos ídolos adultos que publicitavam produtos em 

seus programas televisivos, estabeleceram uma comunicação espontânea com seu público, 

pois pertencem a uma mesma geração.  

Não há mais a presença de um ícone adulto como mediador. Também não há mais o 

mesmo nível de interrupção da programação nos canais dos youtubers como havia nos 

programas infantis de TV, embora no YouTube existam as propagandas nos conteúdos 

monetizados – vídeos que interrompem o conteúdo, mas permitem que em segundos os 
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usuários “pulem” a propaganda invasiva e continuem assistindo o conteúdo desejado. Estão 

atreladas a uma nova forma de fazer publicidade. 

 

3.2.1 A transição da publicidade infantil da TV ao YouTube 

 

Com a internet e particularmente por meio de plataformas de conteúdo audiovisual 

como o YouTube, e a sua apropriação pelo público, a interatividade instaurou a criança 

produtora de conteúdo; e as marcas perceberam essa possibilidade de publicização de seus 

produtos por meio desses youtubers mirins. 

Viana Neto (2009) afirma que o sucesso do YouTube despertou rapidamente o 

interesse da mídia comercial em divulgar suas marcas; o site de compartilhamento de vídeos 

se tornou alvo de grandes grupos: vídeos corporativos começaram a expandir suas 

possibilidades de comunicação na rede, estabelecendo assim um novo tipo de relação com o 

público.  

Analogamente, como os profissionais de propaganda encontram-se em fase de 

adaptação às novas formas de comunicação, a revolução que a chegada da televisão 

representou no passado exigiu que as estratégias de comunicação com público também se 

adaptassem àquela realidade; à época, o formato da publicidade também se modificou: 

migrou do formato apenas impresso para o audiovisual. 

Ainda conforme os autores, há uma mudança nas estratégias mercadológicas, o 

modelo tradicional está cada vez mais se transformando, modificando suas antigas estratégias 

que agora se tornam mais colaborativas, interativas e que trabalham com um perfil de público 

mais exigente e consciente do seu poder.  

Por vezes, o conteúdo audiovisual produzido pelos youtubers se apresenta com uma 

estrutura narrativa; eles criam histórias com ludicidade, efeitos de edição e apelos 

emocionais, e nesse conteúdo, as marcas se inserem de formas menos invasivas.  
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4 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA PARA O RECORTE DE TRÊS CANAIS DE 

YOUTUBERS MIRINS 

 

Este capítulo apresenta a trajetória metodológica trilhada para selecionar os três 

canais de youtubers que trazem publicidades dirigidas ao público infantil assim como os 

formatos de publicidade encontrados dentro e fora da programação.  

 

4.1 Os dez canais com mais engajamento no YouTube 

 

Com o objetivo de chegar a uma amostra contendo três canais de youtubers mirins, o 

primeiro passo da trajetória metodológica foi fazer um levantamento dos canais brasileiros 

com mais engajamento na plataforma YouTube, a princípio, independente do formato, sejam 

canais de youtubers ou não. Foram usadas duas métricas quantitativas como critérios para 

determinar esse engajamento: maior número de assinantes dos canais e visualizações de 

vídeos.  

Para isso coletaram-se informações no site norte-americano Social Blade, 

especializado em estatísticas, rastreamentos e aferições em plataformas de mídias sociais, 

incluindo YouTube, Twitter, Instagram, entre outras. Após a coleta, essas informações foram 

sistematizadas e elencadas em duas tabelas, em que os canais aparecem ranqueados do 

primeiro ao décimo lugar, entre os com maior número de assinantes e visualizações como 

mostram as Tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1 - Canais do YouTube com mais inscrições no Brasil 

Colocação Canal Nº de Inscrições 

1º Canal Kondzilla 54.800 

2º Whindersson Nunes 38.100 

3º Felipe Neto 35.800 

4º Você Sabia? 30.900 

5º Luccas Neto- Lucas Toon 28.300 

6º GR6 Explode 27.400 

7º Rezende Evil 25.900 

8º Galinha Pintadinha 20.200 

9º Canal Canalha 19.300 

10º Authentic Games 18.200 

Fonte: socialblade.com (2020). 

https://socialblade.com/youtube/top/country/br/mostviewed
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Tabela 2 - Canais do YouTube com mais visualizações no Brasil 

Colocação Canal Nº de visualizações em vídeos 

1º Canal Kondzilla 28.011.240.404 

2º Galinha Pintadinha 13.975.913.101 

3º GR6 Explode 13.489.469.026 

4º Rezende Evil 9.534.342.629 

5º Turma da Mônica 9.414.041.051 

6º Marília Mendonça 9.307.580.102 

7º Felipe Neto 8.749.926.808 

8º Luccas Neto- Lucas Toon 8.746.507.708 

9º Authentic Games 7.511.641.512 

10º Totoy Kids 7.278.791.189 

Fonte: socialblade.com (2020). 

 

Após essa sistematização, buscou-se informações gerais a respeito dos canais 

identificados, a fim de verificar a temática predominante entre eles. Assim sendo, de acordo 

com as descrições contidas nos próprios canais, invariavelmente todos são regidos pelo 

entretenimento com conteúdos musicais, humorísticos, paródias, curiosidades e os de 

conteúdo direcionado ao público infantil.  

Entre eles, três são de youtubers: Whinderson Nunes, Felipe Neto e Luccas Neto. 

Destes três canais, apenas o canal de Lucas Neto apresenta conteúdo exclusivamente 

direcionado ao público infantil, entretanto, não se caracteriza como um youtuber mirim; 

Lucas Neto é um adulto de 28 anos de idade. 

Na descrição de Souza (2020), o Kondzilla, canal que ocupa as primeiras colocações 

– tanto em número de assinantes quanto de visualizações – publica conteúdos e promoções 

de vídeos musicais do gênero funk. O canal leva o nome artístico do produtor musical de seu 

criador. Em seguida, o canal do youtuber Whindersson Nunes ocupa o segundo lugar entre 

os canais com maior número de assinantes no Brasil. Natural do Piauí, Whindersson ganhou 

destaque no YouTube produzindo conteúdos humorísticos e paródias.  

Três dos canais constam entre os 10 com mais visualizações: Turma da Mônica, 

Marilia Mendonça e TotoyKids, mas não estão entre os 10 com mais inscritos. Marilia 

Mendonça é um canal de uma cantora de música sertaneja direcionada ao público adulto. 

Turma da Mônica e TotoyKids são direcionados ao público infantil.  

O canal Turma da Mônica produz pequenos desenhos animados com personagens 

criados pelo quadrinista Maurício de Souza. Segundo informações contidas na descrição do 

https://socialblade.com/youtube/top/country/br/mostviewed
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canal, consultadas no dia 20 de janeiro de 2020, as animações variam entre a versão tradicional 

e a versão inspirada em Toyarts4. Às quartas-feiras publica desenhos animados com a estética 

Toyart, às sextas-feiras são publicadas animações em seu formato tradicional.   

O conteúdo do canal TotoyKids é totalmente voltado ao universo infantil e apresenta 

animações com personagens dançando e cantando canções legendadas. Além dos vídeos 

musicais, apresenta também desenhos animados com histórias e conteúdos no mesmo 

formato youtuber, com dois adultos, um homem e uma mulher, com tutoriais, brincadeiras e 

publicização de marcas de brinquedos. 

Galinha Pintadinha, conforme informações disponíveis no site da marca no dia 20 de 

janeiro de 2020, é um projeto iniciado em 2006, ano em que os produtores postaram no 

YouTube um vídeo intitulado “Galinha Pintadinha”. A publicação ultrapassou a marca de 

500.000 visualizações, seis meses depois havia se tornado um hit. A partir de então, os 

criadores prosseguiram com o projeto que, segundo eles, tem como objetivo o resgate de 

canções populares direcionadas ao público infantil.  

Entre os 10 canais brasileiros que figuram nas duas tabelas, 5 deles são direcionados 

ao público infantil com entretenimento em formatos diferentes, 2 deles são protagonizados 

por youtubers adultos que produzem conteúdo para criança: os irmãos Luccas e Felipe Neto. 

Luccas Neto produz conteúdo exclusivamente infantil, ao passo que o canal de Felipe Neto 

se caracteriza pela diversidade.  

Dentro do formato youtuber, Felipe Neto aparece em terceiro lugar entre os canais 

brasileiros com mais inscrições e é o sétimo com mais visualizações. O conteúdo apresentado 

varia entre temas direcionados ao público adulto e ao público teen. O youtuber exerce 

influência não apenas no YouTube, mas também em outras mídias sociais como o Twitter 

(SOUZA, 2020). 

 

O empresário e youtuber faturou algo em torno de R$ 30 milhões neste ano 

de 2019. Este valor inclui os ganhos com AdSense, a monetização do 

Google, que sofreu uma queda no valor pago nos últimos anos, e 

publicidade. Dividindo a quantia por mês, pode-se dizer que Felipe Neto 

faturou R$ 2,5 milhões a cada 30 dias. O sucesso de seu canal foi tão grande 

que ele tornou-se o segundo youtuber mais assistido do mundo em 2019, 

ficando atrás apenas do sueco PewDiePie. No top 10, haviam oito 

youtubers de língua inglesa, um de língua portuguesa (Felipe Neto) e um 

japonês (Fischer’s). (MARCONDES, 2020). 

 
4
  Toy Art ou também chamado de Designer Toys ou Urban Vinyl, não foi criado para brincar, na realidade é 

um brinquedo por meio do qual os designers e artistas expressam a arte contemporânea, misturando moda, 

design, artes, grafite, arte urbana, etc. (BITTAR, 2020). 
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Marcondes (2020) destaca Felipe Neto como um youtuber e empresário de sucesso. 

Conforme o jornalista, aos 31 anos, Neto tem formação em publicidade e destacou-se na 

criação de conteúdo há quase 10 anos. O canal oferece desde curiosidades, opiniões, temas 

políticos até conteúdo infanto-juvenil. Conforme o jornalista, Felipe Neto é hábil em 

trabalhar sua marca, o que o fez figurar entre os mais assistidos no mundo, no ano de 2019. 

Tanto os canais com maior número de inscritos quantos os com mais visualizações 

voltam-se ao entretenimento, inclusive os dez canais com mais apelo entre os brasileiros.  

Assim como na linguagem televisiva tradicional, as marcas se comunicam com seu 

público que busca esses canais para ter momentos de diversão, lazer, descontração. 

 

4.1.1 Metodologia para a seleção da amostra da pesquisa 

 

Após identificar os canais brasileiros com maior engajamento, a fim de proceder à 

seleção da amostra de estudo desta pesquisa, buscou-se identificar quais são os canais de 

youtubers mirins com maior apelo no segmento. Nesse ponto, faz-se necessário um 

esclarecimento: o site norte-americano Social Blade utilizado como fonte basal para colher 

métricas quantitativas para esta pesquisa disponibiliza informações de forma detalhada sobre 

os canais do YouTube, porém não mensura especificamente quais deles são de youtubers 

mirins brasileiros, ou seja, o Social Blade não distingue canais por quem o produz, sejam eles 

crianças ou adultos; essa métrica inexiste no site.  

Embora não ranqueadas com essa especificidade, são disponibilizadas informações 

detalhadas a respeito de qualquer canal do YouTube de forma individual, sem relacioná-los 

de forma classificatória. Com base nessas informações, realizou-se um levantamento de 10 

matérias jornalísticas na internet sobre youtubers mirins, em dez sites – O Fuxico; Maiores 

e Melhores; Época Negócios; Acritica; Bebê Abril; Ctrlplay; Folha de S. Paulo; Tnh1; 

Medium e Estudo Kids –, no dia 20 de janeiro de 2020, para construir uma classificação dos 

maiores youtubers mirins brasileiros, tendo como parâmetro a quantidade de vezes que um 

canal de youtuber mirim foi citado. Tendo coletado os nomes dos canais mais citados, 

buscou-se no Social Blade, de forma individual – canal por canal – as métricas quantitativas. 

Essas informações possibilitaram criar um ranking, em ordem crescente, dos canais com mais 

inscritos e dos canais com mais visualizações em vídeos, expresso nas Tabelas 3 e 4, 

respectivamente. 
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Tabela 3 - Canais de youtubers mirins com mais inscrições 

Canal Inscrições 

1º  Erlania e Valentina Pontes 17.400.000 

2º  Maria Clara e JP 15.500.000 

3º  Planeta das Gêmeas 12.400.000 

4º  Bela Bagunça 10.800.000 

5º  Juliana Baltar 10.100.000 

6º  Laurinha e Helena, Clubinho da Laura 8.250.00 

7º  Fran e Bel Para Meninas 7.420.000 

8º  Isaac do Vine 7.380.000 

9º  Crescendo com Luluca 6.990.000 

10º  Canal da Lelê 6.540.000 

11º  Maísa Silva 5.460.000 

12º  Julia Silva 4.680.000 

13º  Carol Santina 1.400.000 

14º  Vida de Amy 543.000 

15º  Lais Foguel 56.000 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em socialblade.com (2020). 

 

Tabela 4 - Canais de youtubers mirins com mais visualizações 

Canal Visualizações 

1º  Maria Clara e JP 5.740.001.015 

2º  Erlania e Valentina Pontes 5.010.019.681 

3º  Planeta das Gêmeas 3.311.726.157 

4º  Bela Bagunça 2.199.144.417 

5º Juliana Baltar 2.030.093.086 

6º Fran e Bel Para Meninas 2.015.254.582 

7º Laurinha e Helena, Clubinho da Laura 1.875.618.996 

8º  Canal da Lelê 1.751.968.663 

9º  Crescendo com Luluca 1.520.412.340 

10º)  Julia Silva 997.701.394 

11º  Isaac do Vine 744.236.745 

12º  Maísa Silva 169.377.762 

13º  Carol Santina 149.369.128 

14º  Vida de Amy 87.242.878 

15º  Lais Foguel 8.603.275 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em socialblade.com (2020). 

https://socialblade.com/youtube/top/country/br/mostviewed
https://socialblade.com/youtube/top/country/br/mostviewed
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Com o objetivo de obter um recorte capaz de abranger o fenômeno midiático em 

questão, para as análises dos conteúdos desses canais de youtubers mirins, estabeleceram-se 

alguns critérios para a seleção de três canais: faixas etárias diferentes entre as crianças, 

distintas formas de publicização e maior número de visualizações e assinantes.  

De acordo com esses critérios mencionados, foram selecionados os seguintes canais: 

Crescendo com Luluca; Laurinha e Helena, Clubinho da Laura; e Maria Clara e JP.  

A princípio, serão apresentadas as características gerais e principais diferenças entre os três 

canais.  

O canal Crescendo com Luluca da menina Luisa de 11 anos, sobretudo por conter 

publicizações majoritariamente denominadas pela youtuber como “desafios” – embora outras 

formas de publicidades como unboxings também apareçam. O segundo canal selecionado foi 

Laurinha e Helena, Clubinho da Laura, que se caracteriza por retratar a relação entre duas 

irmãs – Laura e Helena – com 6 e 4 anos de idade, respectivamente, sendo a segunda a mais 

jovem youtuber da amostra. Os conteúdos apresentam marcas inseridas em temáticas 

relacionadas ao cotidiano, relacionamento entre as irmãs, característicos da primeira infância, 

seja por meio de narrativas encenadas pelas youtubers e seus pais, seja por disputas pelo 

mesmo brinquedo, aprendizados sobre higiene, alimentação, regras sociais e descobertas do 

funcionamento de aparelhos. 

O terceiro canal selecionado foi Maria Clara e JP, que apresenta o universo de 

crianças de ambos os sexos: Maria Clara tem 8 anos de idade e João Pedro, 11. Esse canal 

foi selecionado por ter uma criança do sexo masculino como youtuber, embora as meninas 

sejam em maior número, os meninos também estão representados.  

Entre os canais com maior número de assinantes e visualizações, conforme mostram 

as Tabelas 3 e 4, apenas dois são protagonizados por youtubers meninos. São eles: Isaac do 

Vine do menino Isaac e o canal selecionado Maria Clara e JP, com o menino João Pedro em 

parceria com sua irmã.  

Além de trazer para a amostra a representação de uma criança do sexo masculino, o 

canal Maria Clara e JP foi selecionado por ser composto por um casal de irmãos e, ao mesmo 

tempo, servir de contraponto ao canal das irmãs Laura e Helena que também aborda a relação 

entre irmãos, mas de duas meninas da primeira infância, de 4 e 6 anos, ao passo que Maria 

Clara e João Pedro são crianças de ambos os sexos, mais velhas e com 8 e 11 anos de idade. 

Esses fatores influenciam, de acordo com os vídeos explorados, nas temáticas abordadas e 

na dinâmica das crianças em cena. As mais velhas, embora sejam auxiliadas pelos pais, 
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demonstram maior autonomia diante das câmeras, ao passo que as mais jovens são guiadas 

por seus tutores. 

As temáticas apresentadas no canal Maria Clara e JP incluem amizade entre irmãos, 

rotina escolar, anseios por brinquedos e consumo em geral, identificações com personagens 

de séries, brincadeiras e passeios, inserindo em todo esse conteúdo marcas de produtos e 

serviços. 

 

4.1.2 Explorando dados quantitativos e os formatos de publicidades 

 

Durante o período que contempla todo o mês de fevereiro de 2020, foram explorados 

32 vídeos postados nos três canais selecionados, a fim de mapear e categorizar as 

publicidades inseridas em seus conteúdos. Em pesquisa de caráter exploratório qualitativo, 

utilizando métricas quantitativas, contabilizou-se o total de 209 publicidades inseridas em 

toda a amostra, conforme expressa a Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Publicidades nos vídeos analisados dos três canais  

Canal Nº de programas Total de publicidades 

Crescendo com Luluca 12 97 

Laurinha e Helena, Clubinho da Laura 13 64 

Maria Clara e JP 7 48 

Total 32 209 

Fonte: Elaborada pelo autor (2020). 

 

A identificação de publicidade no conteúdo desses vídeos tem como critério a 

exibição ou a alusão a alguma marca de um produto ou serviço identificados com logotipo, 

menção oral, ou que continham alguma referência a determinada marca. Assim, considerou-

se publicidade a visualização nos vídeos de marcas que aparecem ao fundo compondo o 

cenário da narrativa e não apenas quando os youtubers apresentam os produtos 

explicitamente, pronunciando o nome, sua marca e suas características. Como 

exemplificação, a Figura 11 alude à boneca da marca Baby Alive que aparece ao fundo. Nesse 

vídeo especificamente, a marca não é mencionada de forma direta; as youtubers não 

mencionam o nome do produto, tampouco manipulam ou demonstram o funcionamento do 

brinquedo. Em outros vídeos, no entanto, a boneca é publicizada em conteúdos que incluem 

promoções ou formatos unboxings, conforme Figura 12.  
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Figura 11 - A boneca da marca Baby Alive ao fundo 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Figura 12 - Vídeos com publicizações da boneca Baby Alive 

 
Fonte: youtube.com (2020). 
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Foram desconsideradas, entretanto, as aparições de produtos e serviços que compõem 

o cenário dos programas sem remeter a alguma marca, como por exemplo: eletrodomésticos, 

roupas de cama, utensílios e outros em que não aparece nenhum logotipo ou qualquer 

referência à sua divulgação mercadológica, por isso o espectador não á capaz de identificar 

a marca, não configurando assim, qualquer tipo de publicidade.  

Após a definição dos critérios de diferenciação para identificar o que se configura 

como publicidade nos canais, observou-se que as marcas utilizam duas estratégias distintas 

para alcançarem seus públicos nos canais: 1) dentro do conteúdo: as marcas se inserem na 

narrativa por meio de estratégias como promoções, histórias, unboxing, merchandising, todas 

atreladas ao entretenimento; 2) fora do conteúdo: as marcas são divulgadas em formatos 

disponibilizados pelo YouTube, como o banner (Figura 13) e o vídeo skip-on (Figura 14), 

em que o vídeo do anunciante inicia-se antes do vídeo do canal, ou faz um break no conteúdo 

do programa, como os comerciais na televisão tradicional, impondo ao espectador a 

obrigatoriedade de assistir 5 segundos e só após este tempo é possível pular e voltar ao 

programa. Caso o espectador se interesse pelo anúncio, ele pode clicar nos links fornecidos 

pelos banners, ou pelos vídeos skip-on que o direcionarão para um site de compra da marca 

anunciante. 

 

Figura 13 - Banner em vídeo no canal Maria Clara JP  

 
Fonte: youtube.com (2020). 
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Figura 14 - Vídeo skip-on no canal Maria Clara JP 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Além dos banners e vídeos skip-on, a plataforma oferece ao usuário, no momento em 

que ele está fazendo upload5 de um vídeo, a opção não obrigatória de inserir uma notificação 

no canto inferior esquerdo informando aos assinantes de seu canal que se trata de conteúdo 

pago pela marca, como mostra o exemplo da Figura 15. Trata-se de um recurso não 

obrigatório cedido pelo YouTube.  

 

 
5
  Ato de enviar um arquivo para a rede. Ex: anexar um arquivo e enviá-lo por e-mail, ou postar um vídeo no 

YouTube. 
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Figura 15 - Opção de notificação de promoção paga  

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Na amostra selecionada para a análise não consta nenhuma notificação de promoção 

paga, porém, em vídeos explorados para essa pesquisa, fora da amostra que contempla o mês 

de fevereiro de 2020, verificou-se conteúdos com notificações de publicidade paga pela 

marca ao youtuber. Isso acontece porque a plataforma YouTube não exige que toda marca 

que apareça notifique que seja conteúdo pago. Isso propicia a hibridização de entretenimento 

e publicidade, pois a própria plataforma se configura para que exista essa convergência, 

ficando difícil determinar o que é pago ou não. 
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Figura 16 - Publicização com notificação de promoção paga 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Faz-se necessário ressaltar que, embora tenham sido contabilizadas todas as 

publicidades contidas dentro ou fora dos programas, não serão abordadas nesta pesquisa as 

formas como o youtuber capitaliza com os anunciantes, a monetização, pelo fato do assunto 

desviar-se do objetivo desta pesquisa: identificar as estratégias publicitárias contidas nos 

vídeos de youtubers mirins.  

A seguir, será analisada a amostra da pesquisa: três canais com programação infantil, 

apresentando seu conteúdo, produtos e serviços publicizados para refletir sobre as estratégias 

publicitárias utilizadas. Na sequência de apresentação, os canais Crescendo com Luluca; 

Laura e Helena, Laurinha e Helena, Clubinho da Laura; Maria Clara e JP.  

 

 



72 

 

5 ANÁLISE DESCRITIVA-EXPLORATÓRIA DE TRÊS CANAIS DE YOUTUBERS 

MIRINS 

 

O presente capítulo apresenta as análises dos três canais de youtubers mirins 

conforme amostra coletada durante todo o mês de janeiro de 2020, são eles: Crescendo com 

Luluca; Laurinha e Helena, Clube da Laura; Maria Clara e JP.  

A sequência metodológica de apresentação consiste na exposição de dados 

quantitativos e propriedades dos canais sistematizados e dispostos em tabelas, contendo, 

além do conteúdo temático, as principais características dos youtubers e seus coadjuvantes.  

Posteriormente, aborda-se a categorização de produtos e serviços conforme as 

aparições na amostra, a fim de identificar os produtos contidos nos programas e os públicos 

a quem eles se dirigem. Na amostra de cada canal são apresentados de forma descritiva os 

programas e seus devidos formatos, assim como a elucidação das estratégias publicitárias 

identificadas. 

 

5.1 Crescendo com Luluca 

 

Luluca é o apelido da menina Luisa, uma youtuber de 11 anos de idade que 

protagoniza Crescendo com Luluca, canal que figura no segmento youtuber mirim entre os 

que contam com mais inscritos e visualizações. Conforme dados obtidos no dia 14 de abril 

de 2020, a Tabela 6 apresenta os dados quantitativos e demais informações sobre o canal – 

estes números aumentam diariamente.  

 

Quadro 1 - Descrição do canal Crescendo com Luluca 

INFORMAÇÕES GERAIS - CRESCENDO COM LULUCA 

Canal Crescendo com Luluca 

Data de criação 30/08/2015 

Youtuber Luluca 

Idade 11 anos 

Conteúdo temático Entretenimento: desafios, brincadeiras, diário on-line 

Público espectador Infantil e adulto 

Coadjuvantes Mãe, pai e animal de estimação 

Nº de inscrições 7.590 

Nº de publicações 731 
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Período de análise Fevereiro de 2020 

Nº de programas analisados 12 

Tempo médio dos programas 10 a 12 minutos 

Intervalo entre as publicações 3 a 4 dias 

Total de visualizações em vídeo 1.520.412.340 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

 Figura 17 - Capa do canal Crescendo com Luluca 

 
 Fonte: youtube.com (2020). 

 

Luluca protagoniza uma criança de classe média que se diverte, aprende e interage 

com outras crianças por meio das mídias digitais, relatando acontecimentos de seu cotidiano 

que envolve festas, passeios com a família, brincadeiras e rotina escolar.  

Os conteúdos apresentados pela youtuber enquadram-se na categoria entretenimento 

e gênero infantil (SOUZA, 2004), em que são inseridas as publicizações com predominância 

de brincadeiras denominadas por Luluca como “desafios”. 

Em todos os 12 programas, a youtuber apresenta-se sorridente, interessada em novas 

descobertas por meio de brincadeiras criadas e encenadas com seus pais, sempre em 

harmonia com eles, personificando a “criança ideal”, boa filha, obediente e com uma família 

estruturada.  

Além do pai e da mãe, os conteúdos de Luluca contam ainda com a presença da 

cachorra de estimação como coadjuvante, portanto, o pai, a mãe e a cachorrinha de estimação 

participam dos desafios, brincadeiras, auxiliam nas publicizações e figuram em conteúdos 

que abordam o cotidiano da youtuber. 

Observou-se que a mãe de Luluca, quando se dirige ao público, se apresenta como 

Tia Cely, como uma personagem criada dentro do canal; Luluca, no entanto, dirige-se à Tia 

Cely como mãe. A relação é a de mãe e filha, mas o papel coadjuvante da mãe da youtuber 

como Tia Cely assemelha-se ao de um personagem integrante de um programa televisivo 

tradicional, como os programas: Xou da Xuxa que era composto pelas personagens Dengue, 

Praga, Moderninho e Paquitas; Eliana em seu Bom dia e Cia, que tinha como mascote o 
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boneco Melocoton, ou A Turma do Balão Mágico com o personagem Fofão para auxiliar das 

crianças apresentadoras. Destaca-se que, no caso dos youtubers mirins, como a Luluca, a 

apresentadora é uma criança, diferentemente dos tradicionais programas infantis. 

Em todos os vídeos explorados, as brincadeiras e formas de Luluca se comunicar com 

o público são sempre mediadas pelas mídias digitais – tablets ou celulares do tipo 

smartphone. Luluca explora as várias possibilidades que os aparelhos multifunção oferecem, 

seja na reconstituição de fotos, seja em gravações e edições de vídeos, interatividade e 

convergência por diversas plataformas. 

Todos os conteúdos são regidos pela interatividade e, além do YouTube, Luluca 

também está presente em outras mídias digitais como Instagram e Facebook, bem como do 

aplicativo Tik Tok que consiste em criar pequenos vídeos de 1 a 5 minutos que podem ser 

publicados na própria plataforma do aplicativo e replicados em outras mídias como o 

YouTube e Instagram.  

Neste aspecto, observa-se o fenômeno da interatividade, da convergência de mídias 

e, em especial, do relacionamento. Por intermédio do YouTube, Luluca dialoga com seus fãs, 

pede para que eles se manifestem, opinem sobre os conteúdos de seus canais por outras 

plataformas digitais, como o mencionado Instagram.  

Assim, ao mesmo tempo que a youtuber exerce seu protagonismo de influenciadora 

e ídolo digital, mostra-se aberta às opiniões de seus seguidores em um processo 

interdependente de retroalimentação: Luluca produz conteúdo, recebe o feedback de seus 

seguidores e, eventualmente, reformula o material publicado de acordo com as informações 

cedidas pelos fãs. 

Dinâmica observada quando, por exemplo, Luluca publica vídeos em que grava três 

desafios pelo aplicativo TikTok. Ao mesmo tempo, publica os vídeos gravados com o 

aplicativo no YouTube e solicita aos fãs para que sinalizem qual dos desafios eles mais 

gostaram e se desejam que outros desafios parecidos sejam feitos ou não. Também pede aos 

fãs que repitam e publiquem, caso gostem, os desafios propostos por ela na plataforma do 

TikTok. 

Ao propor tais brincadeiras, a youtuber Luluca converge três mídias: ao mesmo tempo 

que publiciza o aplicativo TikTok por meio do YouTube, afirma que o vídeo também será 

publicado na própria rede do TikTok e pede para que os fãs opinem via Instagram. Além 

disso, usa o marketing viral para atribuir aos fãs a competência de produzir vídeos, 

compartilhá-los com a intenção mercadológica de o próprio público se relacionar com a 
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marca Luluca e publicizá-la espontânea e gratuitamente aos seus amigos no TikTok, 

Instagram. 

Crescendo com Luluca se diferencia do modelo de programa televisivo pois, ao 

mesmo tempo que ela tem um canal para produzir programas de entretenimento infantil, é 

uma youtuber “celebridade”, publiciza produtos e serviços no conteúdo do seu programa, e 

o mais importante, gerencia sua marca, utilizando-se de estratégias de interação diretiva 

(PRIMO, 2008) com seu público infantil para permanecer com milhões de visualizações no 

YouTube. 

Essa dinâmica exemplifica o fenômeno da convergência entre mídias e como as 

brincadeiras infantis dos nativos digitais são mediadas pelas tecnologias. Por meio dessas 

ferramentas elas brincam, interagem com outras crianças e com seus ídolos digitais formando 

uma comunidade onde crianças se relacionam com outras crianças, estratégia de 

fortalecimento da marca Luluca e seu canal. 

 

5.1.1 As publicidades em Crescendo com Luluca  

 

Com o objetivo de identificar as estratégias mercadológicas contidas nos vídeos, o 

primeiro passo consistiu em apurar nos 12 vídeos da amostra as categorias de produtos e 

serviços divulgados e quais sãos os perfis de público a quem as marcas se dirigem dentro do 

canal. 
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Tabela 6 - Categorias de produtos e serviços no canal Crescendo com Luluca 

Produtos e Serviços 
Nº de vídeos em que a 

categoria aparece 
Produtos e Serviços 

Nº de vídeos em que a 

categoria aparece 

Brinquedos 10 Campanha de crowdfunding 1 

Disp. eletrônicos: tablets/ 

celulares 
8 

Site sobre empreendimento 1 

Refrigerante 1 

Aplicativos 7 Produto de higiene infantil 1 

Guloseimas 6 Maquiagem infantil 1 

Domínio de site 5 ONG 1 

Cosmético adulto 5 Roupa masculina 1 

Marca Luluca 3 Roupa infantil 1 

Banco 3 Fast-Food 1 

Game on-line 3 Telefonia 1 

Eletrodoméstico 2 Rede social 1 

Higiene bucal 2 Produto de limpeza 1 

Loja de departamento 2 Marca de pilha 1 

Roupa feminina 2 Ensino a distância 1 

Serviços de streaming 2 Calçado 1 

Série exibida em streaming 2 Software 1 

Fonte: Elaborada pelo autor (2020). 

 

Mediante as quatro primeiras categorias de produtos que mais aparecem nos 

programas de Luluca, os dados quantitativos expressos na Tabela 6 delineiam um perfil do 

nativo digital acerca de sua cultura e seus hábitos de consumo. Trata-se de uma criança que 

conserva determinados hábitos associados ao universo infantil, como comer guloseimas e 

brincar com brinquedos tradicionais, ao mesmo tempo que utiliza tablets e celulares, domina 

aplicativos e joga games on-line.  

Considerando a interatividade e o relacionamento que regem a dinâmica dos nativos 

digitais, fato ilustrado no programa Descobrimos segredos super legais da Luluca!, a 

youtuber seleciona seis comentários enviados por fãs e interage com eles respondendo a 

perguntas e dividindo suas vivências e desejos. Este programa revela que o nativo digital 

brinca por meio das mídias interagindo com a youtuber como se estivesse conversando com 

um amigo. Independente de Luluca ser a criança em destaque, ela conversa com seus fãs num 

mesmo nível – são crianças brincando; no decorrer no programa Luluca vai respondendo às 

perguntas que variam entre curiosidades que os fãs têm sobre ela, elogios, sugestões e 

desafios que as crianças espectadoras enviam à youtuber (Figura 18). 
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Figura 18 - Fã de Luluca propondo um desafio à youtuber 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

A ideia de crianças que brincam permanece, entretanto, reconfigurada pelas 

tecnologias; quando um fã de Luluca propõe um desafio, ele enxerga na youtuber uma amiga 

que, a despeito da distância, quer brincar, interagir, intervir em seus programas.  

O lúdico, a vontade de se divertir é a mesma das gerações passadas, apenas reformulou-se, a 

infância atual e a mídia são indissociáveis.  

 

Por diversas razões, já não se pode considerar “a mídia” como um corpo 

estranho na sociedade. Com a midiatização crescente dos processos sociais 

em geral, o que ocorre agora é a constatação de uma aceleração e 

diversificação de modos pelos quais a sociedade interage com a sociedade. 

(BRAGA, 2012, p. 35). 

 

Para o autor supracitado, atualmente, o ser humano é midiático: sociedade é mídia e 

mídia é sociedade, devendo-se entendê-la como um espaço de convivência dentro de uma 

lógica midiatizada. São novas formas de se relacionar, de compartilhar vivências e 

apropriações em que a midiatização é um fenômeno contemporâneo e coerente com nossos 

tempos e as crianças não estão apartadas dessa realidade. 
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Os dados quantitativos da Tabela 6 ainda revelam que, embora o apelo das estratégias 

publicitárias tenha como alvo principal as crianças, há categorias de produtos direcionadas 

ao público adulto, como bancos e roupas femininas. Embora se tratem de programas com 

conteúdo infantil, o público adulto também é espectador, os pais ou responsáveis que 

acompanham os canais com as crianças. 

A publicidade dirige-se às crianças nativas digitais agora nas mídias sociais, onde os 

youtubers mirins publicizam produtos e serviços, seja no conteúdo do programa, antes seja 

depois dele. Comparado às décadas de 1980 e 1990, atualmente, a programação de televisão 

aberta apresenta uma escassez de programas infantis, obrigando a publicidade a migrar para 

as plataformas digitais como os canais infantis no YouTube. 

Além disso, há uma imensa quantidade de produtos e serviços publicizados no 

conteúdo desse canal, o que aponta para uma amálgama de entretenimento e publicidade. 

Algumas categorias e marcas específicas apareceram com predominância, como o 

aplicativo TikTok, publicizado em 5 dos 12 programas apresentados em desafios propostos 

pela Luluca, em que o público infantil gravaria brincadeiras que incluem experiências e testes 

com objetos, eletrodomésticos e brinquedos. Esse aplicativo serve à gravação e publicação 

de vídeos de 15 segundos a 1 minuto e possibilita que os usuários façam edições e insiram 

efeitos visuais. O TikTok tem sua própria rede interativa, mas permite a publicação dos 

vídeos em outras mídias como Instagram, Facebook ou compartilhá-los no WhatsApp.  

No programa Recriando minhas fotos antigas, publicado no dia 14 de fevereiro de 

2020, a Luluca faz uma releitura de suas fotos antigas com sua idade atual. Para isso, ela 

conta com a ajuda dos pais para refazer as mesmas poses e usar as mesmas roupas e 

brinquedos antigos guardados voltando a usá-los nas fotos novas.  

No transcorrer do programa, Luluca e os pais demonstram sentir saudades do passado 

por meio de roupas antigas e brinquedos guardados. Juntos – pai, mãe e filha – relembram 

momentos dos primeiros anos de vida da youtuber. Luluca afirma que tais objetos têm para ela 

um valor sentimental, que sente apego por eles; essas palavras revelam o valor simbólico dos 

objetos na constituição da identidade e história da youtuber (Figura 19).  
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Figura 19 - Luluca fazendo releitura de foto usando o mesmo cobertor 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Neste programa fica explícito que a concepção de consumo vai além de uma questão 

a ser compreendida de um ponto de vista unicamente mercadológico, ele tem significações 

subjetivas. Nesse conteúdo de Luluca, o consumo está conectado diretamente à sua memória 

afetiva, de sua história pessoal, de sua infância. Os objetos prestam-se à nostalgia da youtuber 

e a dos pais com valores afetuosos e identitários quando pai, mãe e filha relembram de 

histórias que os objetos evocam. Por meio de roupas e brinquedos, o programa apresenta o 

consumo como fato social, pois além de não terem sido descartados, recebem até a aceitação 

de milhares de seguidores que se identificam com essa perspectiva. 

 

5.1.2 As estratégias publicitárias em Crescendo com Luluca 

 

Foram identificados três formatos de publicizações na amostra analisada, são eles 

desafios, unboxing e autopromoção de seus próprios produtos; os programas, entretanto, 

combinam mais de um formato, ou seja, em um mesmo vídeo identifica-se, por exemplo, 

características que unem mais de um formato, como no programa Me Transformei em um 
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desenho super incrível! Luluquinha oficial em que Luluca combina uma narrativa para fazer 

autopromoção do lançamento de seu livro de atividades. 

A princípio tentou-se estabelecer formatos de publicidades inseridos nos conteúdos 

do canal Crescendo com Luluca, porém esse caminho mostrou-se inviável, já que 

entretenimento e publicidade estão amalgamados, sendo impossível compartimentá-los. 

No programa intitulado Luluca Testando Truques e desafios do TikTok! Like Hacks 

Virais, publicado no dia 12 de fevereiro de 2020 e com duração de 15 minutos, a youtuber 

inicia o programa cumprimentando e avisando o público que se trata da parte dois de uma 

série de desafios que ela está produzindo.  

Nos primeiros minutos, Luluca solicita a seus seguidores que se manifestem por meio 

dos likes, ou lulikes, conforme a youtuber, em alusão ao seu nome e à sua marca. Luluca 

comunica ao público que, caso o vídeo chegue aos 100.000 lulikes, ela produzirá a parte três. 

Essa atitude, utilizada nos 12 programas explorados, ao mesmo tempo serve de estímulo para 

que os fãs reproduzam as brincadeiras propostas por Luluca, reforçando a intimidade entre a 

youtuber e seus seguidores, e também funciona como uma métrica quantitativa para a 

youtuber mensurar se está conseguindo se relacionar com seus fãs. 

Esses programas consistem basicamente em apresentar uma série de brincadeiras ou 

desafios, em que Luluca e seus pais apresentam experiências e brincadeiras com objetos 

caseiros. No transcorrer dos vídeos, a youtuber realiza em média seis a sete desafios 

realizados nos cômodos de sua casa – no quintal, na sala, na cozinha – e também em lugares 

públicos como lojas e shopping centers.  

Os desafios são criados por Luluca, que afirma ter visto em canais de outras pessoas 

e outros são propostos por seus fãs; variam entre tentar equilibrar vassouras por maior tempo 

possível, abocanhar chantillys, equilibrar copos de suco por entre caixas de sanduíches, 

encher bexigas de plásticos simulando uma torneira, usar folhas de papel como apoio para 

girar o corpo e disputar com adversários quem consegue ficar em pé depois de zonzo, entre 

outras ideias que surgem conforme a criatividade das crianças. Nos desafios, as marcas estão 

presentes em todos os programas, associados ao conteúdo, sem notificações de promoção 

paga, mas se fazem presentes em todo o conteúdo do programa. 

Sem as marcas e seus produtos não haveria desafios, sejam utensílios domésticos, 

aparelhos eletrônicos, mídias digitais ou qualquer outro artefato utilizado, são o que 

sustentam as brincadeiras. Os desafios de Luluca são todos gravados e editados pelo 

aplicativo TikTok que, na amostra, aparece em 10 dos 12 vídeos. Nesse caso, convergem o 

aplicativo usado para criar os desafios e a plataforma YouTube utilizada para difundi-los.  
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As marcas que estão inseridas nesse programa são publicizadas por meio do figurino 

de seus participantes, até as que servem à execução dos desafios. Luluca veste uma camiseta 

da marca AllStar e seu pai com uma camiseta da marca Adidas (Figura 20) enquanto encenam 

o desafio com um produto da marca Vigor (Figura 21).  

Nesse programa, é apresentado o desafio do chantilly que consiste em colocar uma 

porção do creme na parte de cima da mão de um dos braços esticados, bater com a mão do 

outro braço no braço em que o produto foi colocado, fazendo o doce saltar para o ar. Vence 

o desafio o participante que conseguir abocanhar o chantilly no ar.  

Nessa brincadeira, a Vigor é a marca utilizada e publicizada segundo Luluca, como 

“um desafio muito gostoso” (sic). Como revelam as palavras da youtuber, a estratégia dos 

desafios associa atributos de que o produto se trata de algo gostoso, divertido, que serve para 

brincar e valorizado por uma influenciadora digital em que milhares de outras crianças 

confiam, admiram e imitam. 

 

Figura 20 - Luluca e o pai vestindo roupas das marcas AllStar e Adidas 

 
Fonte: youtube.com (2020). 
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Figura 21 - Luluca e o desafio do chantilly da marca Vigor 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Na sequência desse programa, os produtos da marca McDonald’s são os que servem 

à brincadeira de tentar equilibrar copos de suco por entre caixas de sanduíches. O desafio 

consiste em colocar a embalagem do lanche por entre o copo de suco e levantá-lo sem deixar 

cair. Ao contrário de todos os outros apresentados nesse programa, esse desafio não acontece 

dntro da casa de Luluca, mas sim em uma praça de alimentação de um Shopping Center em 

que a marca McDonald’s é exibida tanto com seus produtos e logotipos como por sua loja na 

praça de alimentação (Figura 22). 
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Figura 22 - Luluca e o desafio com a marca McDonald’s 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Assim como o desafio com o chantilly Vigor, a estratégia utilizada exibe os produtos 

e a identidade visual da marca McDonald’s e dentro da narrativa vai além de seu atributo 

principal de oferecer alimentos fast-food. Nesse programa, a marca McDonald’s oferece 

também diversão e entretenimento em um contexto de “família modelo”, ao mesmo tempo 

estimula a vontade nas crianças espectadoras de reproduzir a brincadeira da youtuber 

consumindo seus produtos. A marca se associa à influenciadora digital e a valores intangíveis 

como alegria, diversão, descobertas envoltas em efeitos visuais, sonoros e ludicidade. 

No tocante ao comportamento de Luluca, ela está sempre gargalhando, mostrando-se 

curiosa, empolgada, dirigindo-se aos seus seguidores e afirmando o quanto é divertido 

brincar, incentivando-os a repetirem os desafios em casa e consequentemente a usarem os 

produtos da marca para poder realizá-los. 

Outros elementos apresentados são o clima de harmonia familiar que perpassa todos 

os vídeos explorados que mostram uma criança feliz que, além dos pais que se mostram 

prestativos e auxiliam a menina, por meio de beijos e abraços mostram-se acolhedores, além 

de se divertirem e participarem do seu cotidiano. Tanto o pai como a mãe ajudam a bolar os 

desafios e alertam para os possíveis perigos de determinado desafio. Além da presença dos 
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pais, Luluca tem uma cachorra de estimação que interage e diverte todos os membros da 

família compondo assim uma imagem de “família modelo”, de forma similar ao padrão 

comumente representado nas peças publicitárias tradicionais. Luluca termina o programa 

sorrindo e dizendo que gostou muito de brincar, e apela novamente aos espectadores que fará 

o vídeo três com novos desafios quando chegar aos 100.000 lulikes. 

A empolgação demonstrada por Luluca busca estabelecer uma conexão com seus fãs 

por meio de uma linguagem coloquial, como se estivesse brincando com as outras crianças 

conhecidas, forjando assim um clima de intimidade e confiança que servem de elementos 

que intensificam as brincadeiras. Nas palavras de Luluca, repetidas vezes, os desafios são 

muito divertidos e quando a brincadeira envolve produto comestível “são desafios 

saborosos”. Fica subentendido, portanto, que para realizá-los são necessários consumir os 

produtos apresentados por ela. 

Outra estratégia identificada foi a que se caracteriza como unboxing. No programa 

intitulado Testando produtos da Millie Bobby Brown Eleven Stranger Things, publicado no 

dia 10 de fevereiro de 202, com 12 min 45s, Luluca externa o desejo de se tornar parecida 

com a atriz Millie Bobby Brown, que vive a personagem Eleven da série norte-americana 

Stranger Things. A youtuber aparece no programa gesticulando como a personagem, 

copiando seus trejeitos e declarando sua admiração pela atriz, revelando que gostaria de ser 

talentosa como ela. 

Logo no início do conteúdo, esse desejo revelado pela youtuber serve como 

argumento central que conduz toda a narrativa, que consiste em utilizar os produtos de beleza 

associados à estrela da série para atender ao anseio de ficar parecida com a atriz. Para isso, 

os recursos do unboxing são utilizados para publicizar a marca. 

Luluca inicia o programa informando aos fãs que fez uma visita aos EUA e que trouxe 

alguns cosméticos da viagem, ela abre uma maleta e começa a retirar os produtos dirigindo-

se e apresentando-os ao público os produtos de beleza que, segundo ela, foram comprados. 

Afirma tratar-se da marca de cosméticos Florence, exclusiva da atriz Millie Bobby Brown 

que lançou em 2019 uma linha de cosméticos voltada especificamente ao público mirim. 

 

Millie Bobby Brown, a estrela de Stranger Things, ataca de empresária: a 

atriz acaba de lançar uma marca de beleza vegana, a Florence by Mills. 

Focada no público jovem, a grife conta com maquiagens (bases, blushes e 

máscaras de cílios) e produtos de skincare (cremes para a região dos olhos, 

géis e protetores labiais). A maior motivação da artista mirim para a criação 

da empresa foi a busca por uma marca de beauté consciente: cruelty free, 

sustentável e ideal para diversos tipos de pele. “Sou muito determinada. 
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Assim que tomo uma decisão, eu a coloco em prática”, exclamou a norte-

americana, de 15 anos. (NARDELLI, 2019). 

 

Figura 23 - A atriz Millie Bobby Brown e sua marca de beleza Florence by Mills 

 
Fonte: vogue.globo.com. 

 

Luluca retira da embalagem e apresenta uma série de produtos, como blushs, bases, 

máscaras faciais, esfoliantes e massageadores de pálpebra, todos da marca Florence by Mills 

lançada pela atriz. Conforme vai apresentando, Luluca enfatiza que o produto é formulado 

especificamente para meninas de sua faixa etária e que, portanto, não contêm produtos 

químicos prejudiciais à pele das meninas. Luluca descreve detalhes do produto, suas 

composições e aromas, ao mesmo tempo, a youtuber interage com a voz em off da mãe. 

Juntas elas destacam as características, tecem elogios, exaltam a qualidade, as texturas dos 

cremes e demonstram todos eles para câmera conforme vão retirando das embalagens (Figura 

24). 
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Figura 24 - Luluca em estratégia unboxing da marca Florence by Mills 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Em seguida à apresentação dos produtos, Luluca escolhe a máscara facial para testar 

se dispondo a partilhar a experiência e avaliar a qualidade do produto com os seus seguidores. 

A youtuber aplica o produto em seu rosto e simultaneamente vai demonstrando como utilizá-

lo, descrevendo as sensações da máscara em seu rosto.  

No transcorrer do programa, Luluca experimenta o produto detalhando as sensações 

de tê-lo no rosto, a textura que aos poucos vai enrijecendo, o cheiro e suas expectativas em 

relação à máscara. Após terminada a aplicação, comunica aos espectadores que é necessário 

ficar entre 25 e 30 minutos com ela na pele; enquanto o produto age, a youtuber aproveita 

para jantar esperando o tempo necessário para retirar a máscara. Luluca continua 

comunicando suas sensações com o produto: “ainda está molhado”, “agora sinto que está 

secando” (sic) (Figura 25). Passados os 30 minutos com a máscara no rosto, Luluca afirma 

que sente sua pele hidratada e menos seca orientando o público que o produto deve ser usado 

uma vez por semana.   
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Figura 25 - Luluca aplicando a máscara facial da marca Florence by Mills 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Ao final do programa, a youtuber assegura que os produtos são bons, que gostou de 

usá-los e aconselha os fãs sobre a necessidade de cuidar da pele do rosto desde cedo. Alerta 

sobre alguns cuidados com a pele, como não usar maquiagem em excesso, lavar sempre o 

rosto e que usar protetor solar e produtos de qualidade é fundamental para a saúde da pele. 

Nesta estratégia unboxing, observou-se que o programa traz consigo como argumento 

o desejo da youtuber, e por extensão dos fãs da personagem, de tornar-se parecida com a atriz 

que protagoniza a personagem Eleven. O programa é constantemente intercalado com 

intervenções que reforçam esse argumento, da vontade de ser como a atriz que se manifesta 

desde imitar os trejeitos e fazer determinadas afirmações, como: “Pulei, pulei, caí e não virei 

a Millie Bobby Brown, a Eleven, vou ter que tentar de uma outra maneira”; “Millie Bobby 

Brown é muito talentosa, gostaria de ser como ela” (sic). Estas afirmações denotam a vontade 

de obter o mesmo prestígio da atriz. Luluca afirma que gostaria até de poder estrelar uma 

série simultaneamente à aplicação da máscara facial. 

Essas afirmações são reforçadas por alusões a elementos conhecidos dos fãs da 

personagem e da série Stranger Things, como o varal de nuvens com lâmpadas (Figura 26), 

além de trilha sonora e trechos da série que intercalam o programa de Luluca. 
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 Figura 26 - As lâmpadas: referências à série Stranger Things 

 
 Fonte: youtube.com (2020). 

 

Ao final do programa, depois de retirada a máscara facial, Luluca conclui sorrindo 

em tom de brincadeira: “não virei a Eleven, mas agora minha pele está mais feliz. Os produtos 

da Millie estão todos aprovados e são todos muito bons” (sic).  

Assim sendo, nesse programa constata-se que, atrelado à estratégia unboxing, é 

utilizada como atrativo a mensagem subentendida de que usar os produtos oficiais da atriz é 

uma forma de aproximar-se dela, de saciar ou minimizar o desejo projetado na atriz e a 

persona que sua personagem representa na série.  

Luluca termina o vídeo se despedindo e dizendo aos fãs que, caso eles gostem de 

conteúdos sobre produtos de beleza e maquiagem, que sinalizem deixando seus lulikes para 

que ela possa fazer outros programas nesse formato. 

Combinado ao fato de que a influenciadora mirim usou e aprovou seus produtos 

prestigiando-os, lança-se mão de um recurso com apelo emocional que potencializa a marca 

duplamente frente ao público: a admiração tanto pela atriz e sua marca, como pelo ídolo 

digital que assegurou a qualidade dos produtos. 

A estratégia do unboxing também é utilizada para a youtuber promover seus próprios 

produtos, como no caso do programa Me transformei em um desenho super incrível, cujo 

objetivo é publicizar o lançamento do novo livro de Luluca – Luluca no mundo dos desafios.  
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Trata-se de um desafio, desde o início do programa com Luluca e Tia Cely disputando 

qual delas consegue fazer a melhor caricatura da youtuber; mãe e filha lançam mão de papéis 

e lápis e tentam desenhar Luluca. Terminados os desenhos, elas se dirigem à câmera, 

mostrando-se desanimadas e concluindo que ambos os desenhos ficaram feios e que não se 

sentem com habilidades suficientes para fazer uma boa ilustração.  

Em seguida anunciam aos fãs que, apesar de os desenhos não terem ficado bons o 

suficiente, uma novidade estava chegando. Nesse momento, Luluca anuncia que uma 

ilustração parecida com ela havia sido feita por uma empresa especializada, e apresenta ao 

público a personagem Luluquinha, sua versão ilustrada produzida por desenhistas 

profissionais e seu novo livro. 

Luluca abre seu livro, mostra a personagem Luluquinha, mencionando trechos e 

afirmando aos fãs que o livro está cheio de novos desafios para brincar. Além de Luluquinha, 

a youtuber apresenta seu mascote, um ursinho Panda chamado Pandalu que usa óculos 

arredondados como os de Luluca e Tia Cely. 

 

Figura 27 - Luluca fazendo merchandising de seu novo livro 

 
Fonte: youtube.com (2020). 
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Figura 28 - O mascote Pandalu  

 
Fonte: Instagram (2020). 

 

Nesse programa a youtuber publiciza um produto de sua própria marca. Com o 

surgimento dos canais de youtubers mirins, abriu-se também um novo nicho de mercado, 

semelhante aos ídolos infantis do passado, como Xuxa e Angélica que tinham produtos 

licenciados com suas marcas como calçados, roupas e bonecas (Figura 29). Além do livro, 

Luluca lançou sua boneca pela marca Estrela (Figura 30).  

 

Figura 29 - Bonecas de Xuxa e Angélica nos anos 1980 e Luluca em 2019 

 
Fonte: Adaptado pelo autor com base no Instagram (2020). 
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Figura 30 - A boneca Luluca 

 
Fonte: americanas.com (2020). 

 

Outras semelhanças entre os youtubers mirins e os programas tradicionais refere-se à 

identidade visual das celebridades e da Luluca. Xuxa se identificava pelo cabelo loiro e suas 

“xuxinhas” nos cabelos. A youtuber Luluca usa óculos arredondados, assim como seus 

coadjuvantes, o mascote Pandalu e sua mãe a personagem Tia Cely. Em relação aos 

coadjuvantes, de forma semelhante, a apresentadora Xuxa tinha em seu elenco as Paquitas 

uniformizadas e também de cabelos louros como a apresentadora. 
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 Figura 31- Luluca e Tia Cely e seus óculos arredondados 

 
 Fonte: youtube.com (2020). 

 

Figura 32 - A caracterização de Xuxa e suas coadjuvantes todas loiras como a apresentadora 

 
Fonte: jc.ne10.uol.com.br (2020). 

 

As similaridades não se restringem apenas aos programas de TVs comerciais, pois, 

assim como Luluca propõe desafios e experiências com produtos caseiros, nos programas 

infantis como o X-Tudo da TV Cultura, os apresentadores propunham atividades  passo a 
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passo para as crianças espectadoras, neles, o apresentador do programa X-Tudo no quadro 

sobre experiências, Gerson de Abreu, alertava sobre a necessidade da presença de um adulto 

para auxiliar e assegurar a integridade física das crianças ao fazer o que era proposto pelo 

programa. 

 

Figura 33 - O apresentador Gerson de Abreu e a experiência da flauta de pan 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Nos programas de Luluca a preocupação com a segurança das crianças é constante 

nos programas com desafios, em que o papel de alerta cabe a uma figura adulta, Tia Cely 

supervisiona e alerta as crianças espectadoras que façam os desafios sempre com um adulto 

responsável por perto e Luluca reitera a afirmação da mãe. 

 

5.1.3 Considerações sobre o canal Crescendo com Luluca 

 

O canal Crescendo com Luluca na plataforma YouTube é um canal que oferece 

entretenimento ao público infantil, hibridizando formas tradicionais e alternativas de 

produção de conteúdo. Tem como expectadores, além das crianças, o público adulto, 

responsáveis por essas crianças que assistem aos programas. Publiciza marcas no conteúdo 
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do programa, mas a principal marca trabalhada é a própria marca, do seu canal, já que a 

manutenção de seus seguidores e sua ampliação de visualizações é o que vai garantir a 

manutenção do programa e o interesse das marcas em anunciar no seu canal. 

O discurso publicitário sustenta todo o conteúdo, já que a família é a ideal, perfeita, 

os produtos só têm pontos positivos. As marcas buscam esses influenciadores digitais para 

publicizarem seus produtos em seu conteúdo de entretenimento, transferindo a eles a 

credibilidade dos youtubers, pelo relacionamento de confiança que o público tem com esses 

ídolos. 

 

5.2 Laurinha e Helena, Clubinho da Laura 

 

Laurinha é a youtuber que protagoniza o canal Laurinha e Helena, Clubinho da Laura 

direcionado às crianças de ambos os sexos e tem como principal coadjuvante sua irmã Laura 

de 4 anos. O canal apresenta conteúdos que envolvem o universo infantil como brincadeiras, 

relações entre irmãos, descobertas e aprendizados da primeira infância.  

O Quadro 2 apresenta informações do dia 23 de janeiro de 2020. 

 

Quadro 2 - Descrição do canal Laurinha e Helena, Clubinho da Laura 

INFORMAÇÕES GERAIS - LAURINHA E HELENA, CLUBINHO DA LAURA 

Canal Laurinha e Helena, Clubinho da Laura 

Data de criação 19/08/2012 

Youtuber Laurinha 

Idade 6 anos 

Conteúdo temático 
Entretenimento: brincadeiras; fantasia, relação entre irmãos; 

incentivo a hábitos de higiene e alimentação saudável 

Público espectador Infantil e adulto 

Coadjuvantes Mãe, pai e irmã 

Nº de inscrições 8.250.000 

Nº de publicações 838 

Período de análise Fevereiro de 2020 

Nº de programas analisados 13 

Tempo médio dos programas 6 a 7 minutos 

Intervalo entre as publicações 2 a 3 dias 

Total de visualizações em vídeo 1.875.618.996 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Figura 34 - Capa do canal Laurinha e Helena, Clubinho da Laura 

 
Fonte: youtube.com (2020) 

 

O canal Laurinha e Helena, Clubinho da Laura apresenta uma família de classe 

média, estruturada e que vive em harmonia. Os pais são protetores, se preocupam com o bem-

estar das filhas, ensinam hábitos de alimentação e higiene, valores como a importância de 

estudar e apaziguam as desavenças entre as meninas, além de estarem presentes nos 

momentos divertidos participando das brincadeiras das filhas. 

Os programas apresentam publicizações de marcas de produtos do universo infantil, 

como brinquedos e alimentos com apelo entre as crianças – marcas de fast-food – e têm, em 

média, de 5 a 10 minutos. As publicidades são inseridas por meio de narrativas roteirizadas, 

brincadeiras, passeios em família desafios e unboxing’s. Diferente dos outros canais 

analisados, esse apresenta temáticas referentes à primeira infância como troca de dentes, 

primeiras experiências como visitas ao dentista, disputa entre as irmãs pelo mesmo brinquedo 

e educação dos pais.   

Comparado às crianças mais velhas como Luluca de 11 anos que, embora também 

conte com auxílio dos pais, nesse canal, a youtuber de 6 anos de idade apresenta menos 

autonomia em cena. Laurinha é conduzida pelos pais que estão presentes em todos os vídeos 

da amostra exercendo papéis coadjuvantes, seja interpretando personagens em histórinhas, 

mediando atritos entre as irmãs, seja orientando a youtuber em publicizações do tipo 

unboxing’s – ajudam Laurinha a abrir as caixas, apresentam com ela as características dos 

produtos e orientam sobre o que a menina deve falar e destacar a respeito do produto. 

As histórias apresentadas no canal têm como ponto basal o recurso da imaginação, do 

inverossímil, do sonho infantil. Brincar e fazer de conta estão presentes nos programas 

explorados no formato em narrativas, além de efeitos especiais como varinhas de condão, 

raios mágicos que materializam brinquedos. 

Conforme a amostra analisada, no canal Laurinha e Helena, Clubinho da Laura 

predominam as histórias roteirizadas em que Laurinha se apresenta como ela própria ou 

interpreta personagens contracenando com seus pais e irmã. Dos 13 vídeos da amostra, 11 
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deles são apresentados nesse formato, com as marcas e produtos servindo como recursos 

dentro da narrativa e exercendo dupla função: são publicizados e, ao mesmo tempo, são 

elementos fundamentais para que as histórias de desenvolvam numa dinâmica que hibridiza 

entretenimento e publicidade. 

 

5.2.1 As publicidades em Laurinha e Helena, Clubinho da Laura 

 

Conforme a metodologia adotada, foram explorados os 13 vídeos da amostra, a fim 

de identificar as categorias de produtos e serviços com maiores aparições no canal, revelando 

os perfis de público a quem as marcas se dirigem, como mostra a Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Categorias de produtos e serviços no canal Laurinha e Helena, Clubinho da Laura 

Produtos e Serviços 

Nº de programas em 

que a categoria 

aparece 

Produtos e Serviços 

Nº de programas em 

que a categoria 

aparece 

Redes sociais 13 Decoração de festa infantil 1 

Brinquedo 10 Ensino a distância 1 

Guloseima 7 Empresa de celulose 1 

Celular e tablet 4 Lentes de contato 1 

Aplicativo 3 Maquiagem infantil 1 

Fast food 3 Outros youtubers 1 

Loja de departamento 3 Fantasia infantil 1 

Marca de automóvel 
2 

Utensílios domésticos com tema 

infantil 
1 

Máquina de doces 2 Serviço de apoio à microempresa 1 

Marca de telefonia 2 Software para corretora de seguro 1 

Fonte: Elaborada pelo autor (2020). 

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 7, os produtos que ocupam as seis 

primeiras categorias delineiam o perfil do público que acompanha o canal. A hibridização 

entre elementos da cibercultura como as redes sociais, celulares e tablets estão ao lado de 

produtos como as marcas de guloseimas e brinquedos, que tradicionalmente sempre tiveram 

apelo dentro do universo infantil. Embora a criança nativa digital caracterize-se pela 

intimidade com as novas tecnologias, esse público aprecia produtos tradicionalmente 

associados à infância que, mesmo reconfigurada com os atrativos das mídias digitais, ainda 

conserva hábitos alimentares e de diversão tradicionais. 
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A predominância é de produtos com apelo ao público infantil, porém, identifica-se 

que marcas relacionadas ao público adulto também estão presentes, como as de telefonia e 

lojas de departamento, indicando que o canal é acompanhado também por adultos – pais ou 

responsáveis tutores das crianças espectadoras. 

A publicidade, o consumo e o entretenimento se misturam e denotam que o fenômeno 

das crianças youtubers é um fenômeno contemporâneo e que faz parte da sociedade da 

informação de contexto capitalista. Ao mesmo tempo, os universos adulto e infantil se 

entrecruzam, se aglutinam, demonstrando que a criança nativa digital está integrada a essa 

dinâmica desde a mais tenra idade.  

 

5.2.2 As estratégias publicitárias em Laurinha e Helena, Clubinho da Laura 

 

O canal apresenta histórias ficcionais, narrativas em que são publicizadas marcas e 

produtos cujo objetivo é o entretenimento.  

De forma análoga à análise do canal Crescendo com Luluca, a princípio tentou-se 

determinar e categorizar formatos de publicidades, porém esse caminho tornou-se novamente 

inviável já que entretenimento e publicidade estão de tal forma hibridizados que é impossível 

fazer essa compartimentação.  

Dos 12 programas da amostra, 10 deles são apresentados em formatos de histórias, dos 

quais: em 4, Laurinha se apresenta como ela própria; em outros 4 ela interpreta uma 

personagem; e, em 3 programas a youtuber divide o protagonismo com a sua irmã mais nova, 

Helena, trazendo como temática as desavenças entre as irmãs com intervenções educativas dos 

pais. 

Essas pequenas histórias retratam o cotidiano e imaginário infantil, como brincar de 

“faz de conta”, ganhar brinquedos, fantasiar ser uma princesa da Disney, vontade de crescer, 

de consumir doces, de descobrir e aprender hábitos de higiene e sobre a importância de 

estudar, além de cuidados com a saúde e celebrações de festas familiares.  

E as marcas inserem-se nas narrativas naturalmente, como os produtos no dia-a-dia, 

seja em parques infláveis temáticos como no programa Magic McDonald’s Happy Meal, 

publicado no dia 5 de fevereiro de 2020, cujo objetivo foi publicizar a marca McDonald’s, 

em que Laurinha interpreta duas personagens ao mesmo tempo:  a cliente e a atendente de 

uma loja de produtos McDonald’s.  

Nesse programa, a marca McDonald’s dirige-se estrategicamente ao público infantil 

da primeira infância, vinculando seus produtos à imagem da youtuber de 6 anos; Laurinha 
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dialoga consigo mesma encarnando duas personagens diferentes, narrativa que projeta 

imaginação e fantasia infantis dessa faixa etária. 

Nessa história, o programa tem início com Laurinha interpretando uma cliente com 

vontade de comer um sanduíche McDonald’s, em seguida, entra em um carro de brinquedo 

e dirige-se à uma loja McDonald’s. Chegando ao local, a cliente pede um sanduíche para a 

personagem atendente (Figura 35). 

 

Figura 35 - Laurinha cliente chegando à loja McDonald’s  

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Laurinha é a cliente que pede uma batatinha e a atendente Laurinha responde: 

“Batatinha mágica? É pra já!” (sic), mostrando os produtos e as embalagens da marca, e 

entrega o pedido para a cliente que, ao abrir a embalagem, mostra-se decepcionada: “Mas 

isso aqui não é batatinha mágica” (sic), e devolve o pedido. A atendente pede desculpas por 

ter esquecido de fazer mágica; corrigindo seu equívoco e agita a caixa realizando a “mágica” 

(Figura 36). 
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Figura 36 - Laurinha na versão “atendente” transformando a batinha comum em mágica 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

A cliente recebe novamente o pedido corrigido, abre a embalagem e confirma se na 

batatinha dessa vez a magia aconteceria. Sorrindo comemora: “É marshmallow!” (sic), e 

saboreia a batatinha mágica. 

Satisfeita, a cliente, em seguida, pede à atendente um hambúrguer mágico (Figura 

37). A atendente pega um hambúrguer e simplesmente o coloca na embalagem esquecendo-

se novamente de fazer a mágica e entrega à cliente que mais uma vez se decepciona: “Mas 

isso não é hambúrguer mágico” (sic). Contrariada, Laurinha cliente devolve o pedido dizendo 

que quer um hambúrguer mágico e não um normal. 
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Figura 37 - Laurinha cliente com o sanduíche McDonald’s 

 
Fonte: youtuber.com (2020). 

 

A atendente se desculpa mais uma vez afirmando que se esqueceu, e volta a fazer a 

“magia”. Em seguida, entrega o sanduíche novamente à cliente que agradece e abre a 

embalagem com seu desejado hambúrguer mágico. Saboreia o produto e elogia afirmando 

que o lanche mágico estava uma delícia, mas que agora quer uma sobremesa mágica, um 

sorvete.  

A atendente dessa vez não se esquece de “encantar” o produto e entrega à sua cliente 

o sorvete mágico gigante e inflável. Simulando degustar a sobremesa gigante, a Laurinha 

cliente afirma “Uau que sorvete grandão! Galera vem aqui me ajudar a comer todo esse 

sorvete” (sic), momento em que entra em cena sua irmã Helena, nos últimos segundos do 

programa para ajudar a irmã a “consumir” o sorvete gigante (Figura 38). 
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Figura 38 - Laurinha e Helena e o sorvete mágico gigante 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

A marca McDonald’s insere-se nesse programa em um conteúdo divertido, 

fantasioso, característico do universo infantil da faixa etária da youtuber mirim: Laurinha 

reproduz e se diverte interpretando os dois papéis: cliente e atendente explorando a 

imaginação, a ilusão, a dinâmica do “faz de conta”, os produtos “mágicos”.    

A marca dialoga com outras crianças em um contexto espontâneo em que a criança 

espectadora se identifica com o ídolo digital, de mesma faixa etária, num processo de 

empatia, conexão e consequente estímulo para levá-la a consumir os produtos da marca. 

O programa termina com Laurinha saindo da personagem e pedindo ao seus 

seguidores que, se gostaram do programa, curtam o vídeo para que ela faça outros programas 

parecidos, interação característica da mídia digital que empodera o público e fornece 

feedback para a youtuber mirim medir a satisfação e os desejos dessas crianças em relação 

ao conteúdo que produz. 

Verificou-se que essa estratégia mercadológica da marca MacDonald’s é global, já 

que o título do programa aparece em inglês e árabe, além da língua portuguesa. Além disso, 

explorando outros programas de outros canais de youtubers mirins de outros países, 

verificou-se que a marca utiliza a mesma estrutura narrativa (Figura 39). 
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Figura 39 - Campanha Magic McDonald’s em diversos canais infantis 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

A cibercultura infantil e os youtubers mirins configuram-se como um fenômeno 

cultural da modernidade no contexto capitalista que amalgama novas mídias, entretenimento, 

informação e consumo. 

Um outro exemplo de comunicação mercadológica é da marca Lol. No programa 

Laurinha quer ser alta e pular no pula pula (kids wants to be taller jump on a trampoline), 

publicado no dia 29 de fevereiro de 2020, a youtuber encena uma história com a participação 

dos pais.  

Com trejeitos infantis e saltitando, a mãe da youtuber incorpora o papel de uma 

criança amiga de Laurinha, simulando uma relação de amizade entre duas meninas da mesma 

faixa etária, enquanto o pai interpreta o vigia do parque inflável, um pula-pula da marca de 
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bonecas Lol. A narrativa utiliza como principal argumento o desejo infantil de querer crescer 

manifestado por Laurinha – e presente no imaginário das crianças de mesma idade – em suas 

tentativas de tentar aparentar ser mais alta para poder brincar no pula-pula. 

A história se sustenta na ingenuidade infantil e no clima de acolhimento familiar, 

apresentando pais que protegem, educam, participam do desenvolvimento da filha e se 

divertem com ela, associando os atributos da “família perfeita”, harmoniosa e estruturada à 

marca Lol. 

A narrativa se inicia com um diálogo entre as personagens interpretadas por mãe e 

filha buscando formas de se divertir. Em seguida, se deparam com um parque inflável, um 

pula-pula da marca da boneca Lol (Figura 40).  

 

Figura 40 - Laurinha e sua mãe brincando no pula-pula da marca Lol 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Com diálogos ensaiados, as personagens demonstram empolgação e se dirigem ao 

vigia do parque interpretado pelo pai que as adverte afirmando para se retirarem do brinquedo 

e que, para poder brincar no pula-pula, antes elas precisam se submeter a um teste de altura. 
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O vigia afirma que é necessária uma estatura mínima para entrar no parque e explica como 

fazer o teste, que consiste em uma régua colada na parede com o logotipo da marca Lol. 

A primeira a se submeter ao teste é a amiga de Laurinha que é prontamente aprovada 

e comemora. Em seguida é a vez de Laurinha que, não tendo altura suficiente, é reprovada 

(Figura 41). 

 

Figura 41 - A régua com o logotipo e as ilustrações da marca Lol 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Sem a permissão para brincar no pula-pula, Laurinha sai decepcionada e elabora um 

plano na tentativa de crescer instantaneamente. A youtuber recorre a um aparelho smartphone 

e, por meio de um aplicativo, pede um sanduíche da marca McDonald’s que chega à sua casa 

rapidamente. Junto a outras guloseimas que retira da geladeira de sua casa como iogurtes e 

chocolates da marca Kinder Ovo, Laurinha se alimenta, imaginando que crescerá 

instantaneamente atingindo a altura desejada para passar no teste e brincar no pula-pula. 

Esse trecho suscita a identificação das crianças espectadoras com a youtuber que, por 

pertencerem à mesma faixa etária, dispõem da mesma ingenuidade e efervescência 

imaginativa de Laurinha. Essa inocência que caracteriza a infância, além de projetar 

identificação entre a youtuber e seus seguidores, atrai até o público adulto que se encanta 
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com crianças em programas e publicidades. Publiciza-se o sanduíche McDonald’s – além das 

outras marcas como Kinder Ovo – como um alimento saboroso – conforme as expressões 

faciais de Laurinha – e que ainda contribui para a saúde, o crescimento da criança (Figura 

42). 

 

Figura 42 - Laurinha saboreando um sanduíche tentando crescer imediatamente 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Após se alimentar, Laurinha supõe que cresceu e volta ao parque para tentar passar 

novamente pelo teste e mais uma vez é reprovada. Embora frustrada, Laurinha não desiste e 

planeja outra estratégia: dessa vez a youtuber veste os sapatos de salto de sua mãe com a 

intenção de parecer mais alta, também uma cena frequente no cotidiano das meninas que 

vestem os sapatos da mãe. Com os sapatos de salto, Laurinha volta a se submeter ao teste 

pela segunda vez e consegue simular que é alta o suficiente e é aprovada no teste, mas logo 

o vigilante descobre que ela está tentando trapacear, ele percebe que ela ficou alta por causa 

dos sapatos de salto e a reprova novamente. 

A personagem não desiste e elabora um terceiro plano: dessa vez a menina prende 

alguns laços de cabelo na cabeça para atingir a altura e volta mais uma vez para realizar o 
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teste. O vigilante mostra-se desconfiado, mas os laços fazem com que a menina atinja a altura 

e passe no teste (Figura 43).  

 

Figura 43 - Laurinha e o plano com laços no cabelo 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Empolgada, sai pulando de alegria, o que faz os laços caírem de sua cabeça sendo 

mais uma vez desmascarada pelo vigia com seu terceiro plano fracassado. Dessa vez, a 

menina se entristece sinalizando que desistiu e chora sentada em uma escadaria – o choro é 

simulado com lágrimas como as de desenhos animados. 

Novamente a pureza e a ingenuidade da youtuber mirim Laura, nessa história, conecta 

a youtuber mirim a seu público pela identificação de ambos, inserindo a marca Lol nesse 

contexto de diversão, sem compartimentação entre publicidade e entretenimento.  

O programa vai se encaminhando para o final e, ao ver a menina chorando na 

escadaria, o vigia se comove com sua tristeza sentando-se ao seu lado e inicia um diálogo, 

perguntando o motivo de seu choro. Laurinha explica que queria muito brincar no pula-pula 

e afirma que “já é grande”. 
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Sensibilizado pela situação, o vigia se solidariza e propõe um teste alternativo 

afirmando que a menina poderá brincar no pula-pula se provar que é estudiosa. Assim sendo, 

ele começa a fazer uma série de perguntas à menina: “Como se diz amarelo em inglês?”; 

“Soletre a palavra bola”; “Quanto são dois mais dois?” (sic). Laurinha responde a todas as 

questões corretamente e o vigilante afirma: “É, você é uma menina muito estudiosa, está de 

parabéns e merece brincar, vem comigo!” (Figura 44). Laurinha para de chorar 

imediatamente e o choro dá lugar à uma comemoração correndo em direção ao desejado 

parque inflável Lol.  

 

Figura 44 - Laurinha se submetendo ao teste sobre os estudos 

 
Fonte: youtube.com (2020) 

 

O pai no papel de vigia, ao se comover com a tristeza da personagem de Laurinha, se 

solidariza e ao mesmo tempo valoriza a importância de estudar, argumentando que ser 

estudiosa é tão importante que oferecerá à personagem uma recompensa pela dedicação ao 

estudo. Esses valores positivos associados à marca Lol, nesse contexto, além de incentivarem 

o público infantil a estudar, transmitem também, para os pais ou responsáveis que assistem 
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ao programa com seus filhos, os princípios da marca Lol, o que pode influenciá-los na compra 

do produto, já que são os responsáveis que têm esse poder e não as crianças dessa faixa etária. 

Essa primeira parte do programa termina com final feliz entrando em cena a 

personagem da criança interpretada pela mãe junto com as personagens Laurinha e Helena 

que também aparece em uma pequena participação sem falas. As meninas se divertem no 

pula-pula da marca Lol, escalando pulando e exibindo os logotipos e ilustrações da boneca 

estampados no parquinho inflável (Figura 45). 

 

Figura 45 - Laurinha e Helena ao final, se divertindo no pula-pula da boneca Lol Surprise 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Ao término dessa primeira história, o programa tem um corte mostrando a youtuber 

brincando em um carrinho inflável com bolinhas plásticas. Sua irmã Helena manifesta a 

vontade de brincar no mesmo carrinho contrariando Laurinha que não gosta da ideia. Para 

não ter que dividir o brinquedo com a irmã, Laurinha utiliza uma varinha de condão para 

criar um carrinho exclusivo para Helena. Com a varinha, Laurinha realiza a “magia” e o 

carrinho da marca Barbie se materializa por “encanto” (Figuras 46 e 47). 
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Figura 46 - Laurinha emitindo raio com a varinha mágica 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Figura 47 - Carrinho se materializando com mágica 

 
Fonte: youtube.com (2020). 
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Enquanto as irmãs brincam, agora cada uma em seu carrinho, outras marcas entram 

em cena, como a marca de bonecas Little Pony, que aparece por meio de um raio encantado 

que cai do céu e presenteia as meninas cada uma com uma boneca Little Pony, com a qual 

irão brincar dentro de seus carros da marca Barbie, ao mesmo tempo que comem um doce 

também surgido por “encanto”. 

Essa parte final do programa é marcada por produtos como brinquedos e doces que 

aparecem por meio de varinhas de condão, caem do céu por meio de raios e, além de trazerem 

presentes, ainda resolvem as desavenças entre as irmãs. Esse programa caracteriza-se pela 

diversidade e quantidade de marcas de brinquedos e doces que são publicizados, 

amalgamando-se de tal forma à história que se torna impossível identificar com precisão o 

conteúdo diversional e o promocional, sempre permeado de fantasia, imaginação, 

ingenuidade, sonhos e magia.  

Nesse programa, produtos como brinquedos sempre aparecem por meio de varinhas 

de condão, caem do céu por meio de raios mágicos efeitos de ilusionismo, junto a isso as 

brigas infantis entre as meninas são resolvidas por essas magias, com apelos à imaginação 

fértil que caracteriza a infância. Ingenuidade, sonho, estrutura familiar adequada e mensagens 

educativas como a importância de estudar formam um programa com ludicidade e sempre 

com final feliz. 

As marcas fundem-se a esses elementos dentro das histórias do canal que tem como 

ponto centralizador o entretenimento e a brincadeira infantil. No programa Laurinha vai 

tomar banho e a água vira M&M’s, publicado no dia 11 de fevereiro de 2020 constata-se 

mais uma vez a existência da hibridização, não só entre entretenimento e publicidade, mas 

também em consonância com os valores educativos transmitidos pelo canal.  

Ao mesmo tempo que o conteúdo publiciza a marca de chocolates M&M’s, a narrativa 

vincula a publicidade da marca com o estímulo aos hábitos de higiene na infância em uma 

história que não há interpretação de personagens. Nesse programa, Laurinha contracena com 

o pai e ambos representam a si mesmos. 

A narrativa de 4 minutos tem início com Laurinha sentada em um sofá ao lado do pai 

que diz à filha que ela precisa tomar um banho. Como em todos os programas explorados, a 

imagem da criança obediente e que não se queixa é novamente reiterada, não há conflitos 

dessa ordem em nenhum dos programas analisados. Laurinha acata a orientação do pai e 

dirige-se ao banheiro.  

Ao entrar no box e ligar o chuveiro, ao invés de cair água, a menina é surpreendida 

com um banho de chocolates da marca M&M’s, entusiasmada e surpresa com o banho 
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inusitado a menina imediatamente tem uma ideia para coletar o chocolate que caiu 

“magicamente” do chuveiro. Às pressas, ela sai do banheiro em busca de uma tigela de vidro 

para coletar os chocolates.  

Laurinha volta ao banheiro, religa o chuveiro e, ao invés de água, novamente são os 

chocolates M&M’s que surgem misteriosamente; agora preparada, Laurinha consegue encher 

a tigela de chocolates e comemora dizendo: “Eu amo muito chocolate, vou comer muito 

chocolate. Humm, eu nunca tomei um banho tão bom” (sic) (Figura 48). 

 

Figura 48 - Laurinha aproveitando o banho de chocolates da marca M&M’s 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Após o banho inusitado, Laurinha se senta novamente no sofá ao lado do pai com a 

tigela cheia de chocolates. Sob o olhar surpreso e de estranhamento, o pai da menina, mesmo 

sem entender o que havia acontecido diz à filha: “Humm, são M&M’s? Tá gostoso? Dá um 

então?” (sic), e Laurinha responde enfaticamente: “Não!”.  

Pretendendo conquistar seus chocolates como a filha, o pai pergunta como ela 

conseguiu os doces e ela explica o acontecimento mágico; animado ele corre para tomar um 

banho igual ao da filha, na esperança de ganhar os mesmos chocolates, mas, ao contrário de 

Laurinha que usou uma pequena tigela, o pai pega uma caixa plástica ainda maior para pegar 
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uma quantidade maior de chocolates e diz animado: “Vou pegar muitos M&M’s no chuveiro 

mágico!”.  

Ao ligar o chuveiro, o pai não obtém o mesmo sucesso da filha, pois em vez de 

chocolates, ele recebe um banho de água (Figura 49). Decepcionado e molhado ele olha para 

a câmera e questiona: “Cadê os M&M’s?” (sic). O programa termina com Laurinha 

saboreando seus chocolates e rindo da situação de seu pai todo molhado: “Hahaha, se deu 

mal! Acabou os M&M’s!” (sic).  

 

Figura 49 - O pai de Laurinha com a tigela para pegar M&M’s, mas leva banho de água 

 
 Fonte: youtube.com (2020). 

 

Mais uma vez trata-se de uma narrativa roteirizada, com começo, meio e fim em que 

um adulto, no caso o pai da youtuber se comporta como uma criança pois porta-se com os 

mesmos interesses e utiliza as mesmas táticas da filha, entretanto, no papel de antagonista 

que, ao não obter o mesmo sucesso que Laurinha, ao tentar conquistar os chocolates e 

fracassar, reforça o protagonismo de Laurinha. 

 Nesse programa, a marca M&M’s se associa a uma série de atributos presentes na 

narrativa, como: incentivo aos hábitos de higiene, ao carisma da criança que deseja consumir 

o chocolate, à fantasia e imaginação infantil. Ademais a marca é sempre citada e adjetivada 

pela youtuber como “uma delícia”, “amo M&M’s s” (sic).  
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Observou-se, também, que assim como o programa que publiciza a marca 

McDonald’s esse também foi replicado em outros canais infantis, indicando tratar-se 

novamente de uma campanha de alcance global, como mostra a Figura 50. Indicando que se 

trata de uma estratégia que as marcas utilizam para se inserirem nos programas de canais 

infantis no YouTube. 

 

 Figura 50 - A narrativa Chuveiro Mágico de MM’s replicada em diversos canais  

 
 Fonte: youtube.com (2020). 

 

Outro elemento observado é que esse programa usa estrategicamente o elemento do 

humor como recurso, pois, enquanto Laurinha é presenteada pela sorte ao ganhar chocolates 

após obedecer seu pai que a orienta para que ela tome um banho, quando ele tenta repetir o 

sucesso da filha, toma um banho frio, motivando gargalhadas em Laurinha e forjando uma cena 

cômica como os antagonistas de histórias infantis que acabam “se dando mal”. 
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5.2.3 Considerações sobre Laurinha e Helena, Clubinho da Laura 

 

O canal Laurinha e Helena, Clubinho da Laura é um canal na plataforma YouTube 

que oferece entretenimento ao público infantil da primeira infância, hibridizando 

entretenimento com caráter educativo. Valores como obediência aos pais, harmonia familiar, 

bom convívio na relação entre irmão, hábitos de higiene, alimentação saudável e a 

importância de estudar são estimulados.  

Tem como público espectador, além das crianças, os adultos responsáveis por elas 

conforme os anúncios publicizados especialmente nos mecanismos que a plataforma de 

vídeos disponibiliza como os vídeos skip-on e banners. 

A publicidade está presente em todos os programas do canal vinculados ao 

entretenimento, ao conteúdo educativo e também à “magia” e ao apelo à imaginação. Como 

apresentado, é comum nos programas de Laurinha o inverossímil e o fantástico. A youtuber 

utiliza varinhas mágicas que materializam brinquedos, raios encantados presenteiam 

Laurinha e Helena e chocolates caem de chuveiros mágicos.  

Elementos utilizados pelas marcas para causar empatia com o público, uma vez que 

se trata de um canal com conteúdo infantil com espectadores da mesma faixa etária em 

desenvolvimento que a youtuber, em que pese a ingenuidade e as fantasias como 

características dessa fase.   

 

5.3 Maria Clara e JP 

 

Os irmãos Maria Clara e João Pedro, de 8 e 11 anos de idade, respectivamente, 

comandam o canal no YouTube que leva seus nomes. Atualmente com 15.500 assinantes e 

totalizando 5.740.001.015 visualizações em seus programas, os youtubers publicam 

conteúdos que variam entre vídeos com paródias musicais, brincadeiras, narrativas, passeios 

e publicizações de brinquedos e artigos infantis. A dupla também lançou um livro. O Quadro 

3 abaixo contém informações coletadas no dia 23 de janeiro de 2020. 

 

Quadro 3 - Descrição do canal Maria Clara e JP 

INFORMAÇÕES GERAIS - MARIA CLARA E JP 

Canal Maria Clara e JP 

Data de criação 05/09/2015 

Youtubers Maria Clara e JP 
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Idades Maria Clara 8 e JP 11 anos 

Conteúdo temático Entretenimento: brincadeiras, paródias musicais, narrativas 

Público espectador Infantil e adulto 

Coadjuvantes Pai e mãe 

Nº de inscrições 15.500 

Nº de publicações 507 

Período de análise Fevereiro de 2020 

Nº de programas analisados 7 

Tempo médio dos programas 10 minutos 

Intervalo entre as publicações 3 a 4 dias 

Total de visualizações em vídeo 5.740.001.015 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Figura 51 - Capa do canal Maria Clara e JP 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Os irmãos youtubers têm o perfil de duas crianças de classe média que se divertem 

com brinquedos tradicionais, comem doces, relatam acontecimentos de seu cotidiano e 

demonstram uma relação harmoniosa entre irmãos, na qual não há espaço para brigas. 

Os conteúdos apresentados pelos youtubers são sustentados pelo entretenimento e 

compõem-se crianças de ambos os sexos, apresentando conteúdos com paródias musicais, 

brincadeiras, disputas, narrativas e desafios em que são inseridas as publicizações. No canal 

há também um hibridismo entre os formatos nos quais são inseridas marcas de brinquedos 

guloseimas e roupas por meio de narrativas, unboxings e desafios. É comum, por exemplo, 

em uma narrativa, a dupla publicizar seus próprios produtos junto a outras marcas. 

Na amostra de sete programas explorados no mês de fevereiro de 2020, os irmãos 

demonstram uma relação harmoniosa e de amizade em que, mesmo com as “troladas”6, as 

histórias sempre terminam em final feliz. O canal conta também com a participação dos pais 

que participam do cotidiano do casal de irmãos configurando uma família de classe média 

 
6 Gíria difundida na internet que significa, debochar, zombar de alguém. 
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harmoniosa – características semelhantes observadas nos outros dois canais analisados. Essas 

são as principais características que regem a maioria dos conteúdos apresentados. Como no 

programa Maria Clara pede ao JP roupas, sapatos e brinquedos para o Carnaval, publicado 

em 22 de fevereiro de 2020, história em que João Pedro tenta ajudar a irmã de todas as formas 

possíveis a realizar seu desejo de obter uma fantasia de carnaval, não poupando esforços para 

ver a irmã feliz. A imagem de irmãos que nunca brigam, que se gostam e que estão sempre 

em harmonia é o que norteia o conteúdo do canal e consequentemente desperta a 

identificação não só em crianças de ambos os sexos. 

Maria Clara e JP investem em paródias com vídeos musicais educativos em que os 

dois irmãos cantam canções que abordam temas referentes ao universo infantil, tais como 

higiene e incentivo aos estudos, disponibilizando uma playlist somente com esse formato de 

conteúdo. 

Além do YouTube, eles estão presentes em outras mídias sociais como Instagram, 

Facebook e no app TikTok por meio das quais replicam conteúdos e convergem as mídias, o 

que reafirma que os youtubers mirins têm como principal canal o YouTube, mas trabalham 

na dinâmica de convergência de mídia. Assim como nos outros dois canais analisados, a 

interatividade se faz presente no canal Maria Clara e JP, em que os irmãos gerenciam a 

própria marca em outras redes, mantendo-se presentes com o objetivo de conquistar novos 

fãs e consequentemente novos anunciantes para suas publicizações.  

Ao mesmo tempo dialogam não apenas com as crianças espectadoras, mas também com os 

pais delas que têm as condições para adquirir seus produtos como brinquedos e livros (Figura 

52).  
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Figura 52 - Maria Clara e JP interagindo com os pais de 

crianças fãs no Instagram 
 

 
 Fonte: instagram.com (2020). 

 

Os irmãos youtubers figuram como celebridades no universo infantil, ao mesmo 

tempo que publicizam outras marcas, fazem sucesso com produtos de sua própria marca. 

Além de um livro com atividades educativas e passatempos, Maria Clara e JP têm suas 

versões em bonecos (Figuras 53 e 54). 
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Figura 53 - Bonecos de Maria Clara e JP 

 
Fonte: mercadolivre.com (2020). 

 

Figura 54 - Livro de atividades de Maria Clara e JP 

 
Fonte: amazon.com.br (2020). 
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Conquistar a empatia do público viabilizado pela identificação com crianças 

espectadoras da mesma idade, novos fãs e admiradores no universo digital, os youtubers 

conquistam também status de celebridades atraindo as marcas que publicizam em seus canais. 

 

5.3.1 As publicidades em Maria Clara e JP  

 

A fim de identificar as estratégias utilizadas pelas marcas foram explorados sete 

programas do canal, todos publicados durante o mês de fevereiro de 2020. Por meio dessa 

apuração buscou-se traçar os perfis de público a quem as marcas se dirigem, introduzidas nos 

conteúdos publicados. 

 

Tabela 8 - Categorias de produtos e serviços no canal Maria Clara e JP 

Produtos e Serviços 
Nº de vídeos em que a 

categoria aparece 
Produtos e Serviços 

Nº de vídeos em que a 

categoria aparece 

Brinquedos 5 Novelas infantis 1 

Anúncios de site 3 Curativos 1 

Lojas de departamento 3 Concursos públicos 1 

Marca Maria Clara e JP 2 Calçados 1 

Outros youtubers 2 Eletrodomésticos 1 

Ensino à distância 2 Materiais de limpeza 1 

Guloseimas 2 Roupas infantis 1 

Videoclips musicais 2 Aluguéis de imóveis 1 

Redes sociais 2 Acessórios de informática 1 

Acessórios para automóvel 2  
 

Fonte: Elaborada pelo autor (2020). 

 

Diante das categorias que figuram com pelo menos mais de uma aparição, constata-

se que o canal Maria Clara e JP prioriza o público infantil e que, mesmo no contexto da 

cibercultura infantil, os brinquedos tradicionais ocupam o primeiro lugar entre os produtos 

mais publicizados, portanto, apesar de os nativos digitais estarem imersos em um contexto 

de diversões midiáticas, as crianças nativas digitais ainda conservam diversões tradicionais, 

como evidenciam os próprios produtos da dupla: bonecos e um livro de atividades. 

A variedade de produtos e serviços apresentados indica que, além do público infantil, 

o canal é assistido também pelo público adulto: os pais e responsáveis que acompanham junto 

a seus filhos. Além de brinquedos e guloseimas, marcas de acessórios para automóvel, ensino 

a distância, entre outros produtos que visam ao público adulto estão presentes. Com exceção 
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das marcas apresentadas nos formatos banner e skip-on, os produtos para adultos estão 

presentes também nos conteúdos do canal, hibridizados na amálgama de entretenimento e 

publicidade. Assim como nos outros dois canais analisados, a combinação entre 

entretenimento e publicidade aparece novamente no canal Maria Clara e JP, constatando 

que o formato de atração infantil no contexto da cibercultura sustenta-se por esse hibridismo.  

Da mesma forma como se instaurou um formato de programas de auditório infantis 

nas décadas de 1980 e 1990 com semelhanças entre as atrações apresentadas pelas 

apresentadoras e apresentadores como Xuxa, Angélica, Eliana, Mara Maravilha e Sérgio 

Mallandro que continham plateia, atrações musicais e intervalos comerciais, em outra 

plataforma e contexto social, na dinâmica da infância midiatizada e participativa, os canais 

de ídolos mirins atuais também trazem semelhanças entre si – nos três canais analisados – 

apontam que uma nova forma de programação infantil está consagrada, pois apresenta 

conteúdos com estruturas semelhantes como a presença dos pais, as mesmas temáticas 

estratégias, hibridismo de entretenimento e publicidade e autopromoção.  

 

5.3.2 As estratégias publicitárias em Maria Clara e JP 

 

Identificou-se três formatos de publicizações na amostra analisada em que priorizou-

se a estratégia que predomina em cada programa, no entanto, os programas combinam mais 

de um formato, como por exemplo: nos programas em que são publicizados o livro de Maria 

Clara e JP, é utilizada a estratégia de narrativa para realizar junto à autopromoção dos 

youtubers, comprovando ser impossível dissociar ou categorizar entretenimento e 

publicidade. 

Entretanto, predominam em Maria Clara e JP as publicizações em formato de 

narrativas com histórias educativas, cujas marcas se associam às imagens dos ídolos infantis. 

Assim sendo, como nos outros dois canais analisados, tentou-se categorizar as inserções de 

marcas nos programas, contudo, esse caminho mostrou-se mais uma vez inviável. 

No programa Maria Clara quer ser alta e pular no pula-pula (kids wants to be taller 

& jump on a trampoline), por meio do formato em narrativa, os irmãos publicizam a marca 

de pula-pulas infláveis Monkey Joes (Figura 55). Publicado no dia 4 de fevereiro de 2020, a 

história encenada pelos youtubers gira em torno da menina Maria Clara elaborando planos 

para dissimular ter mais estatura e ser autorizada a brincar no pula-pula. Com argumento e 

estrutura narrativa semelhantes às apresentadas no canal da youtuber Laurinha, o pai de 
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Maria Clara e JP interpreta o papel de vigia do parque a quem Maria Clara dirige seus planos 

para tentar parecer ser mais alta e poder entrar no parque.  

 

Figura 55 - O youtuber JP se divertindo no parque Monkey Joes 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

A história se inicia com Maria Clara e JP adentrando o parque inflável Monkey Joes 

sem solicitar a permissão; imediatamente à entrada dos irmãos, o vigia exige que eles saiam 

do pula-pula advertindo-os e informando sobre a existência de uma regra para poder brincar 

no parque: passar pelo teste de altura. Em vista disso, Maria Clara e JP se dispõem a realizar 

o teste. O primeiro a ser avaliado é o menino JP que, com mais idade e altura que a irmã, se 

submete ao teste e é imediatamente aprovado. Em seguida é a vez de Maria Clara que, com 

menos altura, não passa no teste e mostra-se decepcionada, volta-se para a câmera e lamenta: 

“Poxa, é ruim ser pequenininha” (sic). 
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Figura 56 - A youtuber Maria Clara reprovada no teste  

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Na intenção de crescer imediatamente, a youtuber volta para casa e se alimenta de 

cenouras, maçãs, uvas, verduras e do cereal sucrilhos Kellogg’s e afirma: “Agora eu vou 

comer comida bastante saudável para ficar bem grandona” (sic). 

 

Figura 57 - A youtuber Maria Clara publicizando o cereal Kellogg’s  

 
Fonte: youtube.com (2020). 
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Enquanto Maria Clara se alimenta para tentar crescer, JP brinca no parque. Depois da 

refeição Maria Clara volta a se submeter ao teste e afirma: “Eu só comi coisa saudável, eu 

devo estar grandona” (sic) e o vigia elogia: “Muito bem” (sic). No entanto, Maria Clara não 

passa no teste de altura e mais uma vez se decepciona. 

Sem desistir, a youtuber elabora um segundo plano que consiste em vestir os sapatos 

de salto da mãe para parecer mais alta; caminhando com dificuldades, Maria Clara volta ao 

teste da régua junto ao vigia que, embora mostrando-se desconfiado, aprova a menina que 

com a ajuda dos saltos a deixaram mais alta, porém, em poucos segundos é desmascarada 

pelo vigia que logo percebe tratar-se de uma simulação. Maria Clara encena um choro – 

exatamente com o efeito visual de desenho animado apresentado no canal da youtuber 

Laurinha. 

 

Figura 58 - A youtuber Maria Clara chorando pela reprovação no teste 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Maria Clara parte para outro plano, dessa vez utiliza um chapeuzinho de papel para 

deixar seu cabelo alto mais alto e consequentemente aparentar mais alta, mas o vigia a 

desmascara mais uma vez. Desanimada, a menina desiste e apela ao vigia dizendo a ele que 

tem muita vontade de brincar no pula-pula. Solidarizado com a menina ele finalmente 
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permite que ela brinque sob uma condição: que ela se alimente corretamente, mas com 

alimentos saudáveis para crescer de verdade. Feliz e agradecida, Maria Clara finalmente vai 

brincar com seu irmão no pula-pula, momento do programa que apresenta as possibilidades 

de diversão dentro do parque temático.  

A estratégia utilizada nesse programa associa o desejo infantil de querer brincar no 

parque utilizando como recursos uma ambientação lúdica, com efeitos sonoros que remetem 

aos desenhos animados, atrativos ao público infantil, além de associar o hábito da 

alimentação saudável a duas marcas: Kellogg’s e Monkey Joes a partir do acordo feito entre 

a menina e o vigia, de que ela, tendo aceitado se alimentar de forma saudável, poderia brincar 

no parque. Em seguida, o programa apresenta os youtubers explorando o parque inflável, 

demonstrando o quanto ele é divertido e com muitas possibilidades, no intuito de aguçar a 

vontade das crianças espectadoras a querer brincar como seus ídolos. 

 

Figura 59 - A youtuber Maria Clara explorando o parque inflável Monkey Joes 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Em seguida, a primeira parte do programa termina com os irmãos em casa, se 

divertindo e tomando um banho com uma canção infantil própria e com teor educativo 

falando sobre a importância do banho. Embora nenhum produto da marca Maria Clara e JP 
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apareça nesse programa, a imagem da dupla é estrategicamente trabalhada com a mensagem 

subentendida de que depois de um dia de brincadeiras é necessário se higienizar. Num mesmo 

programa ocorre a publicização da marca Monkey Joes, do cereal Kellogg’s e da imagem dos 

youtubers. 

Outro programa em forma de narrativa publiciza uma marca de brinquedos de montar. 

No programa Nunca brinque com o Lego errado, publicado em 18 de fevereiro de 2020, a 

publicização da marca de brinquedos Lego7 é inserida em formato de narrativa e se inicia 

com Maria Clara tropeçando, caindo no chão e ficando cheia de peças do brinquedo grudadas 

no rosto, dizendo: “Não acredito, eu virei um Lego! Não!” (sic).  

 

Figura 60 - Maria Clara “virando” um Lego 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

A história prossegue com a menina caminhando pela casa quando subitamente é 

surpreendida com uma caixa cheia de peças de Lego, animada para montar algo com as peças. 

Utilizando recursos visuais a youtuber aparece pensativa por alguns segundos (Figura 61) e 

decide montar uma casinha.  

 

 
7
 Brinquedo que consiste em peças que se encaixam formando figuras de acordo com a criatividade do usuário. 
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Figura 61 - Maria Clara pensando sobre o que montar com as peças 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Figura 62 - Maria Clara e sua casinha de Legos  

 
Fonte: youtube.com (2020). 
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Concluída a montagem ela fala consigo mesma: “Hum, acho que ainda falta alguma 

coisa” (sic) e se ausenta do cômodo onde montou a casinha para buscar algo complementar.  

Na ausência de Maria Clara, JP surge na história observando a casinha montada pela 

irmã e admira o brinquedo: “Nossa, que Lego maneiro que a Maria fez” (sic). Aproveitando 

a ausência da irmã, ele desmonta a casinha e leva consigo as peças para outro cômodo da 

casa para montar um outro brinquedo. É o primeiro momento que explicita a versatilidade 

que caracteriza o brinquedo Lego, pois as mesmas peças usadas por Maria Clara, JP desmonta 

para montar seu próprio brinquedo. Um brinquedo para meninos e meninas. 

Enquanto JP leva as peças para montar, Maria Clara volta ao local onde deixou seu 

brinquedo montado com dois bonecos para completar sua casinha. Ao ver que ela não está 

mais no local onde havia deixado, afirma: “Isso só pode ser coisa do JP!” (sic) e começa a 

procurar o irmão pela casa. Enquanto Maria Clara procura JP pelos cômodos da casa, ele 

monta com as mesmas peças do brinquedo desmontado da irmã, um carrinho e apresenta ao 

público (Figura 63). 

 

Figura 63 - JP monta um carrinho após desmontar a casinha da irmã 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Ao ser flagrado pela irmã “furiosa” ele se levanta com a caixa de peças Lego, tropeça 

e cai no chão, ficando com o rosto cheio de peças grudadas. A irmã o encontra e lhe pergunta 
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o que aconteceu com ele. JP explica que tropeçou e ficou daquele jeito, com o rosto todo 

cheio de peças coladas e Maria Clara afirma: “Isso que dá pegar as coisas dos outros sem 

pedir, mas vamos lá que eu vou te ajudar” (sic). Maria Clara ajuda o irmão a retirar as peças 

do rosto e das mãos (Figura 64). 

 

Figura 64 - Maria Clara ajudando o irmão a descolar as peças do rosto 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Mesmo tendo seu brinquedo desmontado pelo irmão, o clima amistoso e de amizade 

não é quebrado, pois Maria Clara o ajuda a retirar as peças do rosto dele, que ficaram 

grudadas após o acidente, reforçando a imagem de boa relação entre eles e reiterando a ideia 

de comunhão e afetividade entre os youtubers. 

Em seguida, a mãe entra em cena em papel secundário pois não interage em nenhum 

momento com os youtubers, se depara com as peças de Lego espalhadas pelo chão e se 

queixa: “Essas crianças vivem deixando brinquedos espalhados” (sic), recolhe as peças e as 

coloca sobre uma mesa.  

O programa demonstra a versatilidade do brinquedo Lego, pois duas crianças de 

ambos os sexos se sentem atraídas por ele e montam brinquedos diferentes com as mesmas 

peças, além de se associar à boa relação entre os irmãos, pois Maria Clara não só perdoa o 

irmão que desmontou seu brinquedo, como o ajuda a retirar as peças de seu rosto.  
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O entretenimento serve de base para publicizar a marca Lego ao mesmo tempo que reforça a 

imagem de irmãos amigos e “crianças modelos” dos youtubers. 

Assim como no programa em que Laurinha publiciza a marca McDonald’s e que 

também aparece em outros canais, essa estrutura narrativa utilizada pela marca Lego também 

é encontrada em outros canais infantis brasileiros e estrangeiros, indicando tratar-se de uma 

procedimento estratégico que as marcas encontraram para serem introduzidas nesses canais 

e alcançarem seus públicos (Figura 65). 

 

Figura 65 - A marca Lego e a mesma estratégia utilizada em outros canais 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Seguindo essa dinâmica, no programa Maria Clara e JP no chuveiro mágico de 

M&M’s publicado no dia 7 de fevereiro de 2020, os irmãos encenam a mesma narrativa 

apresentada no canal da youtuber Laurinha para publicizar a mesma marca de chocolates. 

Com a mesma estrutura, a história se inicia com os irmãos jogando video game lado 

a lado quando Maria Clara reclama dizendo ao irmão que ele precisa de um banho. JP acata 



130 

 

a sugestão e caminha em direção ao banheiro. Ao abrir a torneira do chuveiro, o menino é 

surpreendido por um banho de chocolates M&M’s em vez de água. Surpreso e animado, ele 

busca aproveitar o banho “mágico” e pega uma tigela de vidro para coletar os chocolates. 

 

Figura 66 - JP aproveitando o banho de chocolate M&M’s 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Ele volta ao encontro da irmã com um uma tigela de M&M’s, despertando o desejo 

em Maria Clara em ter seus chocolates. Da mesma forma que o irmão, a menina pega uma 

tigela e vai ao banheiro para coletar os chocolates, mas ao abrir a torneira não tem o mesmo 

sucesso, pois em vez de chocolates, o chuveiro despeja água, motivando os risos de JP vendo 

Maria Clara ser “trolada”. 
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 Figura 67 - Maria Clara admirando a tigela de chocolates de JP 

 
 Fonte: youtube.com (2020). 

 

Figura 68 - Maria Clara sonhando com o banho mágico de M&M’s 

 
Fonte: youtube.com (2020). 
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Figura 69 - Maria Clara sendo “trolada” pelo chuveiro mágico 

 
Fonte: youtube.com (2020). 

 

Excepcionalmente, esse programa tem duração de 3 minutos, abaixo da média dos 

conteúdos do canal, geralmente com programas de 10 minutos, portanto, com tempo médio 

que caracteriza uma peça publicitária.  

Observou-se que, novamente, a narrativa utilizada no mesmo mês no canal da 

youtuber Laurinha, é utilizada no canal Maria Clara e JP; mesma dinâmica utilizada também 

pela marca McDonald’s para publicizar o mesmo conteúdo em diversos canais infantis na 

plataforma YouTube, inclusive em canais estrangeiros, como descrito no título: além da 

língua portuguesa, em inglês e árabe. 

Identifica-se que se trata, não apenas de uma estratégia, mas também de uma 

tendência global das marcas se comunicarem com a infância atual e que transcende barreiras 

geográficas e culturais, confirmando que o fenômeno dos youtubers mirins e da criança 

nativa digital é um fenômeno global, assim como as novas formas e tendências de se 

comunicar com essa criança, as quais vêm sendo definitivamente modificadas.  
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5.3.3 Considerações sobre Maria Clara e JP  

 

Maria Clara e JP é um canal na plataforma YouTube que oferece entretenimento ao 

público infantil contemplando crianças mais velhas considerando a identificação com as 

idades dos youtubers. Hibridizando entretenimento, publicidade e caráter educativo estão 

presentes preceitos como harmonia familiar, amizade entre irmãos, hábitos de higiene, 

alimentação saudável e a importância de estudar, que são estimulados e vinculados às marcas.  

Ao contrário dos outros dois canais analisados – como o das youtubers Luluca que é 

auxiliada pelos pais e Laurinha e Helena de 4 e 6 anos, conduzidas pelos pais –, no canal 

Maria Clara e JP, são crianças mais maduras e têm menos intervenções paternas, apresentam 

mais autonomia em cena e têm como diferencial uma criança do sexo masculino como 

protagonista, o que denota que as meninas youtubers são maioria, mas que não se trata de um 

fenômeno unicamente constituído por meninas.  

Tem como público espectador, além das crianças, os adultos responsáveis 

explicitados tanto nos anúncios veiculados pelos recursos do YouTube, como banners e 

vídeos skip-on, quanto dentro das narrativas. 

A publicidade e o entretenimento estão presentes em todos os programas do canal, 

que veicula, além de outras marcas, a dos próprios youtubers que estão presentes em outras 

mídias, considerando a dinâmica das redes e comunicando-se diretamente não apenas com 

as crianças, mas também com seus responsáveis.  

Como último canal analisado na amostra, observou-se similaridades entre os canais, 

as quais foram descritas nas análises, reiterando que as mesmas estratégias utilizadas pelas 

marcas são utilizadas em diferentes canais infantis, corroborando o fenômeno dos youtubers 

mirins e a tendência à reconfiguração das estratégias publicitárias como mundial. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No que tange às ciências que estudam as comunicações midiáticas, a relevância de 

refletir sobre os fenômenos que envolvem o panorama atual reside no caráter dos atores 

sociais envolvidos, sobretudo na figura da criança. Refletir sobre a geração de nativos 

digitais, o perfil dessa criança e o que traz consigo de forma inerente e como interveio na 

publicidade por meio do fenômeno dos youtubers mirins e a comunicação mercadológica 

acompanhou esse movimento para publicizar seus produtos e serviços ao público infantil, 

ativo, influenciador em todo o processo. 

Pública desde o início das inserções midiáticas, a figura da criança consagrou-se com 

mais força no Brasil como nicho de mercado a partir da década de 1980. Contudo, a chegada 

do nativo digital trouxe, além de mudanças estratégicas, novos paradigmas, pois as crianças, 

valendo-se das mídias disponíveis, criaram seus programas e se tornaram os apresentadores, 

produtores de informação; e ascenderam a um nível de empoderamento até então inédito na 

história da comunicação. 

Com o objetivo de compreender o perfil dessa criança e o fenômeno dos youtubers 

mirins e as estratégias publicitárias dirigidas ao público infantil, inicialmente, buscou-se 

estabelecer formatos e categorias de estratégias publicitárias, compartimentalizá-las, nomeá-

las. Este percurso, entretanto, mostrou-se inviável, em razão do hibridismo entre 

entretenimento e publicidade encontrado no conteúdo dos programas infantis.  

O consumo se faz onipresente consolidando-se como um fato social que extrapola as 

questões econômicas: mais que adquirir produtos, consumir é inserir-se socialmente, se 

reconhecer na instância do simbólico e pelas significações que ele enseja. Do consumo de 

produtos e marcas à identificação anímica com os ídolos da indústria cultural, a criança 

produz seus próprios sentidos. No contexto das sociedades capitalistas, o consumo serve à 

construção de identidades, é intermediário das relações humanas, e as crianças não estão 

apartadas dessa realidade. 

Este estudo permitiu a identificação dos seguintes resultados: 

 

1) Entretenimento e publicidade são indissociáveis e a própria plataforma YouTube 

se configura e fomenta esse hibridismo, uma vez que não exige que seus usuários 

notifiquem os assinantes de que o informe se trata de publicidade paga.  

2) A diversidade de marcas e produtos contidos nos programas de canais infantis 

contempla também o público adulto, portanto, não há diferenças significativas 
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dos apelos midiáticos nem uma distinção clara entre os universos adulto e 

infantil, o que corrobora a ideia de que a criança está indiscutivelmente inserida 

nos processos de mídia e consumo.  

3) As análises dos canais de youtubers mirins revelaram que a criança nativa digital 

permanece com determinadas características que representavam a infância de 

décadas passadas: desejam brinquedos e gostam de guloseimas como as crianças 

de gerações anteriores. A diferença está no fato de que a geração atual está 

incorporada ao universo digital e todas essas atividades são perpassadas pelas 

mídias e seus dispositivos eletrônicos. 

4) Essa nova infância está imersa num contexto tecnológico em que se divertem, 

aprendem e se desenvolvem num contexto midiático em todos os níveis, seja na 

recepção, troca ou produção de conteúdo. 

5) Mesmo as crianças youtubers, portanto, celebridades no universo digital 

interagem com outras crianças por meio de aparelhos eletrônicos; equipamentos 

imprescindíveis para mediar, produzir e conversar com outras crianças sobre as 

brincadeiras exibidas em seus canais. Uma nova forma de se brincar, se 

desenvolver e comungar com outras crianças da mesma faixa etária. As 

descobertas que caracterizam a infância continuam presentes, porém, na infância 

digital, ela é mediada pelas tecnologias e mídias sociais. 

6) Além dessa nova forma de brincar, fica claro que, ao contrário dos ídolos do 

passado – mulheres e homens adultos como Xuxa, Angélica, Eliana, Mara 

Maravilha e Sérgio Mallandro – os ídolos dessa geração são crianças referências 

para outras crianças e, ainda que uma criança youtuber detenha um 

protagonismo, seu sucesso depende de uma comunidade da mesma faixa etária 

para reconhecê-la e legitimá-la como tal. A despeito desse destaque, a relação 

com as crianças seguidoras obedece a uma dinâmica de reciprocidade e 

interdependência em que ambas as partes se influenciam, corroborando o 

conceito de inteligência coletiva e cultura participativa. 

7) Como exposto nas análises dos canais, algumas características dos formatos dos 

programas de televisão tradicionais estão presentes nos canais, ao passo que outras 

se diferem a ponto de estabelecerem novos paradigmas, como a própria 

remodelagem das estratégias publicitárias que viram nos programas de youtubers 

mirins uma via de acesso para se comunicarem com essa nova infância. 
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8) O mercado publicitário se adequou às novas mídias e à linguagem criada 

originalmente de forma espontânea pelos nativos digitais em uma lógica inversa 

à do passado: foram as marcas que aderiram ao formato youtuber mirim e não o 

contrário. 

9) Do mesmo modo como instaurou-se um formato de programa de auditório 

infantil nas décadas de 1980 e 1990, com semelhanças entre as atrações 

apresentadas pelas apresentadoras e apresentadores cujos programas continham 

plateia, atrações musicais e intervalos comerciais, os youtubers mirins, em outra 

plataforma e período histórico, também trazem semelhanças entre si. Os três 

canais analisados se assemelham nas temáticas, nos formatos, nas narrativas, nas 

formas de publicizações e na presença constante dos pais. 

10) Mais do que hibridizar entretenimento e publicidade, os youtubers mirins fazem 

o branding de sua própria marca, pois o sucesso desta é o que vai atrair o 

patrocínio de grandes marcas para o seu canal. Verificou-se que priorizam o 

relacionamento com o público infantil por meio de múltiplas plataformas digitais 

como Instagram, Facebook, TikTok. Essa interação com o público aproxima os 

youtubers das crianças, estabelecendo um vínculo, indicando quais conteúdos o 

público gostou ou gostaria de assistir e ainda gerando publicidade gratuita 

quando compartilha espontaneamente conteúdos do canal nos seus perfis. 

 

Pelo fato de o ator social em questão ser o cerne desse novo paradigma, é possível e 

pertinente que a questão deva ser refletida de muitas perspectivas. Entretanto, este trabalho 

ateve-se a refletir sobre a produção de conteúdo produzido pelos youtubers mirins, identificar 

as estratégias publicitárias e traçar um panorama do fenômeno midiático em questão, 

retratando como se labora o fenômeno, atendo-se aos limites do universo da comunicação 

publicitária. Temas adjacentes não foram abordados, tais como os limites da publicidade, a 

legislação e a integridade da criança; discussões que, embora relevantes, desviam-se do 

objetivo proposto. 

Todavia, conforme as reflexões propiciadas por esta pesquisa, é razoável ponderar 

sobre um aprimoramento da legislação e vigilância, a fim de garantir a integridade na 

formação da criança em seu processo de desenvolvimento humano, evitando eventuais 

abusos em sua relação com a publicidade. Ao mesmo tempo, compreende-se que é 

fundamental assegurar a liberdade de expressão dos meios de comunicação, delegando aos 
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pais e tutores a principal responsabilidade quanto à educação da criança para que ela viva 

nesse contexto em toda sua complexidade de maneira saudável.  

Conforme esta pesquisa revelou, é razoável pensar a nova infância considerando suas 

características, compreendê-la no contexto como partícipe e consumidora empoderada, pois 

não só está inserida na sociedade de consumo como engendrou o fenômeno dos youtubers 

mirins em decorrência de suas características geracionais. 

As análises permitiram compreender o consumo como uma realidade no cotidiano 

infantil, dessa forma, acredita-se que a educação e a conscientização dos responsáveis pela 

criança em desenvolvimento seja a melhor opção para que ela viva e estabeleça uma relação 

consciente, evitando assim qualquer tipo de arbitrariedade ou censura. 

Corroborou-se a hipótese inicial que norteou a pesquisa no sentido de que a 

publicidade não apenas se reconfigurou, mas também se viu compelida a adequar-se a uma 

linguagem criada não por estratégias advindas de profissionais da propaganda, mas, num 

caminho inverso, adentrou um universo criado por crianças, meninas e meninos de 4 a 12 

anos de idade e suas características de nova forma de ser criança, de brincar, e de se 

compreender como indivíduo no processo de desenvolvimento.  

Espera-se que este trabalho possa contribuir de alguma forma, com as reflexões aqui 

suscitadas, para os caminhos que possam conciliar novas perspectivas garantindo ao mesmo 

tempo a integridade da infância, compreendendo a criança nativa digital e suas 

características, bem como adotando uma visão realista do contexto social em que se vive, 

ressignificando o consumo para além das questões monetárias, tendo em vista a apreciação 

dos mecanismos simbólicos atrelados a ele. 

Inerentes ao contexto social, nota-se que consumo, entretenimento, mídia e 

publicidade estão amalgamados, assim sendo, o caminho da educação de nossas crianças para 

se relacionarem com os meios de comunicação, o direito à cidadania para emancipá-las ao 

invés de tentar cerceá-las do mundo que se apresenta, à revelia de nossas visões de mundo, é 

algo a ser ponderado. 
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