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Resumo:

Este trabalho tem como objetivo problematizar as representações de gênero, classe e raça
produzidos por youtubers mirins no Brasil. Para tanto, nos embasamos nos estudos de De
Mause (1991), Arriès (1980), Mill e Jorge (2012), Rosseau (1991) e outros pesquisadores da
infância e da criança nas sociedades grafocêntricas digitais, para propor uma pesquisa
qualitativa de base etnográfica. Para tanto, iremos analisar vídeos produzidos por três
youtubers mirins que serão usados na geração de dados: Planeta das Gêmeas (4,186,483
inscritos– 324 postagens – 1. 146. 167. 947 visualizações); Vida de Brinquedo (74.624
inscritos – 225 postagens – 22. 208. 581 visualizações) Bia Lobo (1.035.903 inscritos – 293
postagens – 529.503.581 visualizações). A geração de dados está se dando por meio de
análise documental e de conteúdo. Em relação aos inscritos, consideramos dois aspectos: o
protagonismo das crianças na produção efetiva dos vídeos e também o número de
visualizações que eles alcançaram. No caso dos canais Planeta das Gêmeas e Bia Lobo existe
a participação dos pais das crianças ora por trás das câmeras, ora protagonizando as
filmagens com as crianças. No caso do canal Vida de Brinquedo a criança é a única a operar
a câmera e, ao que parece, organizar os “roteiros” das brincadeiras que apresenta para os
inscritos dos seus canais. Esperamos, com essa pesquisa, compreender como as
representações de gênero, classe e raça são construídas por meio das brincadeiras
encenadas pelos youtubers mirins; problematizar a inserção da criança nas culturas digitais
do youtube e caracterizar o perfil das crianças mais populares no youtube.
Palavras-chave: Youtuber mirim; representação de gênero; representação de raça;
representação de classe.
Abstract:
This paper aims to problematize representations of gender, class and race produced by youtubers
mirins in Brazil. To that end, we are based on studies by De Mause (1991), Arriès (1980), Mill and
Jorge (2012), Rosseau (1991) and other child and child researchers in digital grafocentric societies, to
propose a basic qualitative research ethnographic. To do so, we will analyze videos produced by three
little youtubers that will be used in the generation of data: Planet of the Twins (4,186,483 subscribers
- 324 posts - 1,146 167,947 views); Life of Toy (74,624 subscribers - 225 posts - 22 208. 581 views) Bia
Lobo (1,035,903 subscribers - 293 posts - 529,503,581 views). The generation of data is taking place
through documentary and content analysis. In relation to the subscribers, we consider two aspects:
the protagonism of the children in the effective production of the videos and also the number of
visualizations that they reached. In the case of the channels Planeta das Gêmeas and Bia Lobo there is
the participation of the parents of the children now behind the cameras, now starring the filming with
the children. In the case of the Vida de Brinquedo channel, the child is the only one to operate the
camera and, apparently, to organize the "scripts" of the games that it presents for the subscribers of
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its channels. We hope, with this research, to understand how the representations of gender, class and
race are constructed through the plays played by the little youtubers; to problematize the insertion of
the child in the digital cultures of youtube and to characterize the profile of the most popular children
in youtube.
Keywords: Youtuber mirim; gender representation; race representation;
class representation.

1. A inclusão de youtubers mirins na rede: para quê e para quem?.
A vida em sociedade tem sofrido cada vez mais mudanças com o advento das
Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação (TDIC). As sociedades, antes
grafocêntricas, passam a se caracterizar como grafocêntricas digitais e em países de
contrastes e desigualdades, como é o caso do Brasil, o grafocentrismo digital acaba por gerar
incluídos e excluídos digitais. A inclusão digital se dá por meio da democratização do acesso
às TDIC de maneira a possibilitar que todos os membros de uma sociedade estejam inseridos
na sociedade da informação e possam usufruir dos benefícios por ela oferecidos.
A inclusão digital no Brasil ainda não atingiu a população em sua totalidade. Todavia
há uma significativa parcela que tem se beneficiado do uso das TDIC, seja por meio da
desburocratização do acesso a bens e serviços públicos, seja pelo uso sofisticado que fazem
de determinadas tecnologias, principalmente as relacionadas às mídias sociais. Essas mídias
são entendidas como espaços onde é possível haver interação entre usuários. São exemplos
de mídias sociais os blogs, twitter (microblog), whatsApp, redes sociais (faceebook, instagran
e snapchat) e sites de compartilhamento de conteúdo cujo mais popular no mundo é o
youtube. As mídias sociais têm sido alvo de volumosos investimentos do meio empresarial
destinado a publicidade. Elas são consideradas em mercado em franca expansão para a
propagação de marcas, opiniões e causas, enfim, uma excelente plataforma de estratégia de
marketing digital.
A utilização e participação nas mídias sociais exige dos usuários determinado nível de
letramento digital e conexão com a internet. No caso do youtube, quando além de
consumidor de conteúdo se deseja também produzi-lo, é necessário acesso a bens materiais
específicos como câmeras digitais de última geração, filmadoras, bons computadores e
softwares que podem ser livres ou não.
Há muitos youtubers mirins “famosos” no Brasil. Além de contarem com milhares e
até milhões de inscritos em seus canais no youtube, também compartilham o seu dia a dia
nas redes sociais, principalmente facebook, instagram e twitter. Essas crianças contam com
a parceria e cumplicidade dos seus pais para manterem suas redes sociais ativas e também
para produzirem os vídeos que compartilham. Os conteúdos compartilhados são divulgados
como brincadeiras, maquiagem, diversão… Entretanto, por trás de conteúdos
aparentemente inocentes veiculados pelos youtubers mirins, há uma série de questões que
vêm sendo discutidas no campo de estudos da educação, do direito e da publicidade. No
campo da educação há estudos que questionam a atividade do youtuber mirim como
trabalho, uma vez que ele precisa postar vídeos com determinada assiduidade, corresponder
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com fãs em diferentes redes sociais, fazer postagens regulares nessas mesmas redes e
comparecer, com certa regularidade aos encontrinhos com fãs. Esses encontrinhos são
promovidos por empresas que têm seus produtos voltados para o público infantil.
No campo do direito e da publicidade são muitos os estudos que enfatizam questões
relacionadas à publicidade abusiva feita pelos youtubers mirins, tratados como
influenciadores digitais (1). A propaganda pode ir de brinquedos e guloseimas a hotéis e
salão de beleza, consideradas em absoluto desacordo com o Código de Defesa do
Consumidor e com as leis protetivas da infância. Até então foram poucas as empresas que
foram efetivamente denunciadas e condenadas no Brasil por usarem os youtubers mirins na
divulgação dos seus produtos.
É inegável a importância de se problematizar a questão do youtuber mirim como
trabalho infantil associado a uma superexposição da criança e da infância. É igualmente
importante denunciar o abuso do uso da imagem, credibilidade e alcance que esse youtuber
mirim tem em relação a outras crianças para vender produtos destinados ao público infantil.
Todavia, o youtuber mirim, ao falar diretamente com outras crianças comunica a elas modos
de ser, de viver, de ser feliz, padrões de beleza e papéis a serem exercidos por homens e
mulheres na sociedade. Essa comunicação se dá por meio das brincadeiras que apresentam,
vídeos de comparações como “criança rica X criança pobre”, “tour pela minha casa” ou
mesmo “dia de princesa”. Nesse sentido, destacamos a importância de compreendermos
cada vez mais o universo dos youtubers mirim, considerados influenciadores digitais, para
trazer a tona o implícito nos vídeos que são produzidos e compartilhados com milhões de
crianças no Brasil. Nesse sentido, o objetivo geral desta pesquisa é problematizar as
representações de gênero, classe e raça em vídeos produzidos por youtubers mirins.
(1) “Influenciadores digitais são pessoas, personagens ou grupos que se popularizam em
redes sociais como YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, Tumblr e várias
outras. Esses influenciadores são desenvolvedores de "conteúdo" para a internet e acabam
gerando um público massivo que acompanha cada uma de suas postagens e eventualmente
compartilham com outras pessoas. Essas novas personalidades originadas da internet não se
restringem a apenas uma rede social, a união delas faz com que eles alcancem um público
maior e assim consigam firmar o seu espaço na internet. O surgimento desses novos
formadores de opiniões digitais também causa uma mudança comportamental e de
mentalidade em seus seguidores, que tendem a ser facilmente influenciados”.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Influenciadores_digitais Acesso em 02 de novembro de 2017.

2. Sobre os objetivos e metas impostos para a pesquisa em andamento
O objetivo Geral da pesquisa é problematizar as representações de gênero, classe e
raça em vídeos produzidos por youtubers mirins. Os objetivos específicos são,
respectivamente: compreender como as representações de gênero, classe e raça são
construídas por meio das brincadeiras encenadas por youtubers mirins; problematizar a
inserção da criança nas culturas digitais do youtube; caracterizar o perfil das crianças mais
populares no youtube.

3

As metas pretendidas com a pesquisa são a produção de artigos e capítulos de livros;
participação em eventos nacionais e internacionais de divulgação científica; oferta de
minicursos em eventos acadêmicos com temáticas afins à pesquisa e orientar dissertações
de mestrado com temáticas afins à pesquisa proposta.

3. A infância e as práticas de letramento digital para o século XXI: o youtuber
mirim em foco
A infância é compreendida, no século XXI, como um período em que o ser o humano
se desenvolve psicologicamente e adquire bases para a formação da sua personalidade. A
criança é vista como um ser que precisa de cuidados e proteção. De acordo com Nascimento
e outros (2017) as ciências sociais e humanas demoraram a olhar para a criança e a infância
como protagonistas de suas pesquisas. Para a referida autora, demorou mais ainda para que
os pesquisadores voltassem sua atenção para as relações entre sociedade, infância e escola,
considerando a criança como sujeito histórico e de direitos, tendo como eixo de suas
investigações o registro das “falas” das crianças (Nascimento e outros, p.1).
A obra de Ariès (1980) e os estudos de De Mause (1991) lançaram novas luzes sobre
os estudos que abordavam a criança e a infância. Esses estudos indicam que a preocupação
com a criança e com a infância passou a existir a partir do século XIX. A preocupação com a
criança surge no século XVII, em que o adulto passa a se preocupar com a fragilidade da
criança e lhe dedicar cuidados específicos. É dessa preocupação que surge a ideia de
infância. Todavia, surge também a necessidade de educá-las de modo a torná-las bons
adultos. Para tanto, não raramente a criança era submetida a castigos físicos para ser
disciplinada. É por meio de Rosseau (1991) que se passa a pensar em um significado de
infância que inicia no nascimento da criança e cuja educação deve começar desde então. A
infância passa a ser considerada, então, um lugar de desenvolvimento humano que inicia no
nascimento e vai até a adolescência.
Ao discutir a concepção de criança e infância a partir do século XX, Silva e outros
(2017) afirmam que elas estão permeadas por influências neoliberais. De acordo com a
autora, o consumo e a escolarização da infância acabaram por tornar a criança um símbolo
de “devoção familiar” e a educação da infância foi se constituindo neste cenário de
fetichização da infância (Silva, 2017:1). Nesse sentido, é possível afirmar que as
preocupações e expectativas em relação às crianças e a infância são dependentes de
contexto, ou seja, podem variar de acordo com os diferentes momentos políticos, culturais e
econômicos pelos quais passam uma sociedade.
Uma das preocupações da sociedade dos séculos XX e que permanece no século XXI é
com a proteção da criança. No Brasil, o princípio integral da proteção da criança e do
adolescente tem seu marco legal no dispositivo 227 da Constituição Federal de 1988 É dever
da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº
65, de 2010)
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O discurso legal do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) compreende a criança
como um ser frágil que precisa ser protegido. O mesmo princípio integral de proteção está
na estrutura do ECA, nele estão relacionados os instrumentos necessários os instrumentos
necessários à proteção da criança e do adolescente.
E é no contexto das sociedades grafocêntricas digitais, discutidas por Mill e Jorge
(2013) que as crianças do século XXI se encontram inseridas. Essas sociedades são marcadas
pelo uso intenso das tecnologias, seja em esferas públicas ou privadas. A forma como essas
sociedades se organizam trazem a tona questões importantes sobre a forma como a
cidadania pode ser exercida em seus contextos e a pluralidade de modos de inserção e
participação efetiva nessa sociedade. Essa participação pode ser dar no mundo “real” ou
“virtual” e tende a ser diferente e mais ou menos excludente a depender da relação que é
possibilitada aos indivíduos estabelecer com as tecnologias digitais da informação e
comunicação.
É no contexto dessa sociedade que atuam os youtubers mirins. Esses youtubers são
crianças cujo protagonismo no ciberespaço tem aumentado cada vez mais e cujos
instrumentos legais criados para defendê-las têm sido desafiados. O ciberespaço faz parte
de um movimento maior, definido por Lévy (1999:130) como cibercultura, que prima pela
organização das comunidades na internet. Essa organização ou agrupamento “Não seria
fundado nem sobre links territoriais, nem sobre relações institucionais, nem sobre as relações
de poder, mas sobre a reunião em torno de centros de interesses comuns, sobre o jogo, sobre
o compartilhamento do saber, sobre a aprendizagem cooperativa, sobre processos abertos
de colaboração. O apetite para as comunidades virtuais encontra um ideal de relação
humana desterritorializada, transversal, livre. As comunidades virtuais são os motores, os
atores a vida diversa e surpreendente do universal por contato”.
E, assim, o mundo virtual e o real vão se confundindo e dando novos contornos ao
cotidiano das crianças que têm acesso a internet, telefone celular, smartphone, tablets e
toda sorte de equipamentos eletrônicos, principalmente os conectados à internet. Esses
novos contornos afetam a forma como as crianças se relacionam umas com as outras, com a
família, com os amigos e com o conhecimento. É nesse mundo virtual que surge o youtube e,
consequentemente os youtubers.
Os youtubers são aquelas pessoas que produzem vídeos para o youtube. O youtube é
basicamente uma plataforma de distribuição digital de vídeos ligada a internet criada no ano
de 2005. Possui um gerenciamento de transferência de fundos chamado monetização ou
geração de receita. De acordo com o site de suporte
da Google
(https://support.google.com/youtube/answer/97527?hl=pt-BR), para gerar receita, o canal
inscrito no youtube deve participar do Programa de parcerias do Youtube e os vídeos
precisam atender aos seguintes requisitos mínimos:
● Possuir conteúdo adequado para anunciantes.
● O autor do vídeo deve ter criado o conteúdo ou ter permissão para usá-lo
comercialmente.
● Deve ser fornecida documentação que comprova que detém os direitos comerciais
de todo o conteúdo de áudio e vídeo.
● O conteúdo produzido deve cumprir a política do Programa de parcerias do Youtube,
os Termos de Serviço do Youtube e as diretrizes da comunidade.
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Os youtubers mirins precisam contar com o apoio dos pais ou alguém acima de treze
anos de idade para abrirem suas contas no youtube. Para se ter uma conta no youtube é
preciso ter uma conta na Google e as restrições de idade nas contas do google são, de
acordo com informações do próprio site: Estados Unidos, 13 anos ou mais; Espanha 14 anos
ou mais; Coréia do Sul, 14 anos ou mais; Demais países do mundo: 13 anos ou mais.
Fenômeno relativamente recente, não são muitas as pesquisas acadêmicas que se
debruçam para o estudo de questões que envolvem os youtubers mirins. Um levantamento
preliminar realizado para esse projeto indicou que a maioria das pesquisas até então
realizadas estão relacionadas à criança e ao consumo. Os meios de divulgação dessas
pesquisas se dão por meio da internet ou revistas acadêmicas.
Em sua pesquisa mais direcionada para o campo do direito, Almeida (2016)
problematiza o fato de os youtubers mirins serem influenciadores digitais e protagonistas de
propagandas dirigidas ao público infantil. Para a pesquisadora e advogada, trata-se de uma
afronta ao Código de defesa do Consumidor e às leis protetivas da infância. Ainda segundo a
autora, as leis contra a publicidade abusiva que protegem os consumidores e a infância
atingem a programação da televisão. Essas mesmas valem para outros veículos de
comunicação, como o youtube. Todavia, é difícil aplicá-las à publicidade classificada por
Almeida (2016) como oblíqua e dissimulada e que é veiculada nos vídeos produzidos pelos
youtubers mirins.
Almeida (2016) destaca ainda o fato de os youtubers mirins, por serem crianças, são
protegidos pelo ECA e pelas leis que regem o “trabalho infantil”. Ser youtuber mirim implica
em ter uma rotina diferente da das outras crianças e essa rotina pode ser considerada
trabalho. Para manter um canal é necessário cumprir com os compromissos que
estabelecidos com os “assinantes”, postar vídeos com a assiduidade prometida, ir a
encontrinhos, dar autógrafos etc. Dessa forma, a condição do youtuber passa a ser
considerada a de um profissional. Ou seja, youtuber é profissão, é trabalho. Um trabalho que
tem dado aos defensores da infância e aos pais mais atentos, já que tem deformado a
garotada de uma maneira cruel: usando as crianças para vender para crianças, vendendo
mais do que produtos, mas um estilo de vida pautado no consumismo desesenfreado, que se
encaixa perfeitamente no conceito de “ter é mais importante do que ser”. (Almeida,
2016:165)
Ao investigar a publicidade infantil divulgada em canais de youtubers mirins, Papini
(2017) reflete sobre a criança na contemporaneidade e sobre a influência dos meios de
comunicação de massa na transmissão das mensagens publicitárias presentes nos canais de
youtubers mirins. Ao analisar o conteúdo publicitário de canais de duas crianças, meninas,
ela observa que ambas se apresentam como crianças ao darem suas opiniões e dicas sobre
bonecas e brinquedos apresentados no canal. Todavia, conforme observa Papini (2017) a
rotina imposta pelos canais e o lucro financeiro a eles atrelado se parecem com atividades
do universo do adulto e apresenta semelhanças com a de um trabalho formal e regular. Ou
seja, temos práticas infantis unidas a obrigações e preocupações que são do universo do
adulto.
Alves e outros (2017), ao pesquisar as relações entre mídia, consumo e infância,
produziram um estudo sobre a influência da youtuber mirim Juliana Baltar para o consumo
infantil. Em 2016, ano da realização da pesquisa, Juliana Baltar possuía 2.008.999 inscritos e
646.198.903 visualizações em seu canal. No início do mês de novembro de 2017, o número
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de inscritos já era de 4.432.857 inscritos e 1.168.3339,951 visualizações. Ela se apresenta
assim: “Meu nome é Juliana Baltar, tenho 10 anos e aqui posto vários vídeos divertidos e
desafios, novelinhas, tipos, versus, com certeza você vai gostar muito, então… SE VOCÊ QUER
ASSISTIR, VEM COMIGO!!! JULIANA BALTAR CAIXA POSTAL: 20013” . Nos vídeos analisados
por ALVES e outros (2017) Juliana se comporta como consumidora e influencia seu público.
No primeiro vídeo, com quase dois milhões de acesso, Juliana tem um “dia de princesa” em
um salão de beleza voltado exclusivamente para o público infantil, localizado em shopping
no Rio de Janeiro. Lá, ela recebe massagens, passa esmalte, alisa os cabelos cacheados com
escova e chapinha e faz maquiagem. Ao final do vídeo ela desfila como se fosse adulta, e
enfatiza o nome e o endereço do salão de beleza “Princesas beauty & party”, adiciona
contatos e informações sobre o salão na descrição do vídeo. No segundo vídeo, com mais de
três milhões de acessos, Juliana mostra os presentes de marca que ganhou de aniversário e
enfatiza que o que mais gostou foi um celular.
A pesquisa realizada por Alves e outros (2017), enfatiza que As pessoas se permitem
definir pelo consumo a partir do qual constroem a identidade social. Assim, a criança
também se insere no mundo como consumidora, deixando o papel passivo e podendo fazer
publicidade para outras crianças. É importante para que se compreenda a influência da
mídia na infância, a forma como as crianças se comportam diante das mídias digitais e como
pensam a partir do contato com o produto e, ainda, contribuir de alguma maneira para os
estudos da relação entre Mídia e infância. (ALVES e outros, 2017:1)
A pesquisa de Guedes e outros (2017) aborda justamente a relação dos youtubers
mirins com os modos de ser e estar das crianças na sociedade contemporânea brasileira. O
pesquisador destaca a “empresarização de si” e as alterações nos modos de ser e estar da
criança interessadas pelo capital. Baseado nos estudos de Ehrenberg (2010), que enfatiza
que as empresas se tornaram um lugar de realização pessoal e os modos de relacionamento
na empresa se voltaram para a vida pública na forma de espírito empreendedor,
compreendido como um estilo de vida e a consequente “empresarização de si”. Esse seria o
caso dos youtubers mirins. Nessa empresarização, a família tende a traduzir seus hábitos
sob uma perspectiva produtivista, assim, se projetam para serem bem sucedidos em tudo o
que fazem, o que acaba por se reconfigurar em “aparentar ser”. Nesse sentido, a projeção é
para o outro, para a opinião, atenção e aprovação do outro. (GUEDES, 2017).
Dessa forma, os youtubers mirins expõem sua extimidade no youtube e outras redes
sociais que divulgam de forma enfática em seus canais. Nessa exposição, os modelos
seguidos podem ser encontrados na família ou fora dela, devido ao fenômeno da
terceirização do cuidado com as crianças e sua consequente aproximação de outros
ambientes. Possivelmente, a relação que os youtubers mirins estabelecem com as TDIC,
redes sociais, tecnologias necessárias à produção e edição de conteúdo para seus vídeos,
associado a outros tipos de capital cultural adquiridos em ambientes dentro e fora da
escola, agregam construções de possíveis subjetividades da criança contemporânea por
meio da imitação prestigiosa e do ambiente sociocultural na qual ela está inserida (GUEDES
e outros, 2017:5).
Se as pesquisas apresentadas evidenciam preocupação com os direitos e proteção da
criança, bem como os riscos de expor a extimidade em redes sociais e formação das
subjetividades da criança contemporânea, não foram encontrados estudos que abordassem
as representações e discursos dos youtubers mirins, influenciadores digitais, que
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envolvessem gênero e raça. Explorar essas questões é muito importante, principalmente
em tempos de patrulhamento ideológico em que setores da sociedade querem impedir que
questões de gênero sejam discutidas na escola. Consideramos que a sociedade se construiu
e organizou a partir da desigualdade entre homens e mulheres. Essa desigualdade foi social
e historicamente construída e as mulheres têm sido secularmente vítimas de violência.
O Plano Nacional de Educação (PNE) tinha como uma proposta de diretriz o
enfrentamento das desigualdades de gênero. Entretanto, o termo “gênero” foi retirado do
plano, após grupos extremistas afirmarem que a denominada “ideologia de gênero” iria
afetar a família tradicional, doutrinar crianças e moldar sexualidades. Todavia, não se pode
negar à criança uma educação que aborde questões de gênero, raça e sexualidade. Trata-se
do direito ao conhecimento e à cidadania. Sem essas abordagens na escola, as crianças
ficam cada vez mais vulneráveis não apenas a publicidade na internet, mas a serem, elas
mesmas propagadoras de representações de papéis atribuídos a homens e mulheres na
sociedade, de padrões de beleza impostos pela mídia e pela sociedade.

4. Metodologia empregada e resultados iniciais
A pesquisa proposta é qualitativa de base etnográfica. O ambiente natural é a fonte
direta de dados na pesquisa qualitativa e o pesquisador é o seu instrumento principal. É
necessário que o pesquisador compreenda que os fenômenos analisados sofrem influência
do contexto em que se inserem. Nesse sentido, pessoas, maneiras, gestos, palavras, devem
ser sempre estudos no contexto em que aparecem. (LUDKE, 1985). A pesquisa qualitativa
pressupõe o aprofundamento na compreensão do fenômeno estudado. Este fenômeno
precisa ser interpretado de acordo com a perspectiva dos sujeitos que participam dele.
Nesse sentido, em um processo de investigação é necessário que haja a interação entre o
objeto a ser estudado e o pesquisador; o registro das informações ou dados coletados e
interpretações e explicações do pesquisador. Para Minayo (2008) uma questão importante
na pesquisa qualitativa é a objetivação, ou seja, ter conhecimento da complexidade do
objeto de estudo e usar métodos adequados de coleta de dados. Para a referida autora, a
coleta de dados deve se valer de técnicas adequadas e a análise do material coletado deve
se dar sempre de forma específica e contextualizada.
A pesquisa qualitativa de natureza etnográfica entende que o trabalho do
pesquisador consiste em interpretar o universo social visível. Ele é mais do que um
observador desse universo. Para que que essa interpretação seja possível o pesquisador
lança mão de práticas interpretativas. Essas práticas são dependentes da questão de
pesquisa e vão transformar o mundo em representações que podem incluir entrevistas,
notas de campo, filmagens e gravações. Dessa forma o pesquisador pode estudar como o
campo se configura e interpretar os fenômenos que ali acontecem. É preciso, nesse sentido,
considerar que a construção social da realidade está sempre em processo e transformação
(MINAYO, 2002).
No momento, estamos na etapa exploratória da pesquisa. Ou seja, estamos
realizando um estudo preliminar sobre o objeto para oque possamos nos familiarizar com o
fenômeno que está sendo investigado.
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Estamos realizando, também, a pesquisa bibliográfica. Por meio dela poderemos
traçar um histórico sobre o que se está pesquisando, identificar o que já foi pesquisado
sobre o tema e construir uma base teórica para a investigação que está sendo proposta.
A geração de dados para essa pesquisa está sendo produzida por meio de análise
documental e de conteúdo. Trata-se de uma metodologia de pesquisa que possibilita a
descrição e interpretação de conteúdo de documentos e textos. De acordo com Moraes
(1999), pode-se realizar análise de conteúdo com material oriundos de comunicação verbal
ou não verbal, dentre os quais destacamos o vídeo. O pesquisador alerta que os dados
precisam ser processados, uma vez que chegam ao pesquisador em estado bruto, e assim,
possibilitar o trabalho de de compreensão, interpretação e inferência a que aspira a análise
de conteúdo (MORAIS, 1999:1).
Em relação ao canais de youtubers mirins selecionados preliminarmente os seguintes
canais:
Tabela 1. Canais de youtubers mirins já selecionados para a pesquisa:
alguns dados
Canal
Número de
Descrição do Canal
Número de
Inscritos
vídeos
postados
Planeta
Gêmeas

das 6.252.033

Vida
de 86.284
Brinquedo

Bia Lobo

1.440.499

Olá, amigas e amigos! O 324
nosso canal tem muitas
brincadeiras
e
desafios
divertidos! Beijos das gêmeas
Melissa e Nocole. Nossa Caixa
Postal: Número: 5543 –
CEP:22793 Rio de Janeiro - RJ
Olá meninas,meu nome é 225
Ellen e tenho 11 anos.Se você
gosta
de
onecas,furbys,tutoriais,review
e muito mais,você vai gostar
muito de mim e do meu
canal...Então vamos parar de
bate papo que a aventura já
está para começar S2
Olá amiguinhos! Bem vindos 293
ao meu canal. Aqui eu, meu
papai e minha mamãe
compartilhamos
várias
brincadeiras. Aqui você vai
encontrar vídeo de :Baby
Alive, Bonecas, Mágicas,
Brinquedos,
Viagens,
Massinhas PlayDoh. Vlogs
Passeios...

Número de
visualizações
1.649.369.543
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23.941.781

384.770.709

Em relação ao número de inscritos, a seleção preliminar considerou dois aspectos: o
protagonismo das crianças na produção efetiva dos vídeos e também o número de visualizações que
eles alcançaram. No caso dos canais Planeta das Gêmeas e Bia Lobo existe a participação dos pais das
crianças ora por trás das câmeras (filmando), ora protagonizando as filmagens junto com as crianças.
No caso do canal Vida de Brinquedo a criança é a única a operar a câmera e, ao que parece, organizar
os “roteiros” das brincadeiras que apresenta para os inscritos dos seus canais.
Em relação ao número de visualizações acumuladas pelos vídeos postados pelos canais, de acordo
com
Esclarecemos que, em detrimento dessa seleção preliminar, no decorrer da pesquisa vídeos
produzidos por outros youtubers mirins serão nosso objeto de estudo, caso de youtubers mirins
negras que produzem conteúdos que narram o dia a dia das crianças negras e têm discursos mais
engajados, caso da youtuber mirim, Carolina Monteiro, que contém 20.709 inscritos e mais de um
milhão de visualizações dos seus vídeos. Os youtubers mirins negros e que se autodefinem como
negros são poucos nesse universo que ainda estamos devastando.
É importante esclarecer que os vídeos postados nos canais selecionados foram abertos para
o público e podem ser acessados e compartilhados por qualquer usuário da plataforma - de acordo
com a política de privacidade do youtube. Dessa forma, trabalharemos com o conteúdo que foi
deliberadamente disponibilizado para o público de maneira geral, como ocorre em casos de análise
de conteúdo de jornais e revistas e programas televisivos.
Dessa forma, a geração de dados está se dando por meio de:
● Visualização e seleção dos vídeos de acordo com os critérios de número de visualizações;
recomendados pelo youtube ou temáticas que se repetem nos três canais.
● Classificação dos vídeos selecionados em temáticas que envolvam questões de gênero, classe
e raça.
● Transcrição do áudio dos vídeos usando os recursos do Google Docs
● Análise do conteúdo da transcrição e seleção dos trechos em que temáticas que envolvam
questões de gênero, classe e raça estejam evidentes.
● Seleção de imagens dos vídeos (considerados textos multimodais) e posterior análise,
considerando sempre questões que evidenciem de maneira implícita ou explícita questões
de gênero, classe ou raça.
● Análise e interpretação das transcrições de áudio e seleção de imagens.
Os dados gerados ainda estão sendo analisados e interpretados de maneira crítica. Dessa análise
resultará uma possibilidade de compreensão das representações de gênero, classe e raça em vídeos
produzidos por youtubers mirins. Será possível contribuir com outras pesquisas que já se debruçam
sobre a polêmica questão inserção das crianças em determinadas culturas digitais e, ainda,
aprofundar esse debate no ambiente acadêmico e fora dele. Até o momento, é possível afirmar que
as crianças brancas selecionadas preliminarmente reproduzem em seus vídeos e brincadeiras
estereótipos de uma sociedade machista, refletem em suas brincadeiras a violência simbólica às
quais as mulheres vêm sendo submetidas no decorrer da história. Elas vão às compras, cuidam de
bebês, por vezes muitos deles, e vão ao salão de beleza se maquiarem e parecerem adultas em
miniatura. Brincam sobre a “vida de rico e de probre” e riem da desigualdade social. Percebemos, até
aqui, a violência simbólica dos discursos que dominam a nossa sociedade, discursos machistas,
sexistas e racistas. Há que se ressaltar, conforme afirma Bourdieu, que o ponto de partida para que a
violência simbólica exista é o fato de aquele que a pratica não perceber a si mesmo como um
agressor e a vítima não compreende que é agredida. Enquanto a maioria dos youtubers mirins esteja
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reproduzindo esses discursos, emergem outros mais engajados, que procuram superar discursos
opressores. Esses possivelmente, ainda estamos investigando, tem um núcleo familiar também
engajado e isso se reflete nas suas produções no youtube e no discurso que direciona para um
público específico.
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6. Canais do Youtube
Bia Lobo https://www.youtube.com/user/canalbeatrizlobo
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Carolina Monteiro https://www.youtube.com/channel/UC6H_55DE-ScBxJKYuusiG7Q
Planeta das Gêmeas https://www.youtube.com/channel/UCqqGXzmJn6biINRt5OILmRQ
Vida de Brinquedo https://www.youtube.com/channel/UCYzcCcMrFqa-Rjz3CXSv5vw
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