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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo compreender de que modo está articulado o processo 

comunicativo que envolve crianças e YouTube na contemporaneidade. Para tanto, ancora seu 

pensamento na teoria das mediações de Jesús Martín-Barbero e investiga os desdobramentos 

da relação entre sujeito e meio sob o viés da cultura. As metodologias utilizadas neste estudo 

são a pesquisa bibliográfica, a análise de imagem e som e o grupo focal. Constatou-se que os 

usos sociais do YouTube propiciam a consolidação de um entretenimento baseado em uma 

relação de proximidade entre usuários da web e produtores de conteúdo, de modo que a 

performance de youtubers é construída sob o argumento da autenticidade. 

 

Palavras-chave: Mediações. Público infantil. Youtubers.  Proximidade. Performance.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

 

This research aims to understand how the communicative process involving children and 

YouTube in contemporary time is articulated. For that, it anchors its thinking in the mediation 

theory of Jesús Martín-Barbero and investigates the relationship between subject and media 

under the bias of culture. The methodologies used in this study are bibliographic research, 

image and sound analysis and the focus group. It has been found that YouTube's social uses 

are conducive to the consolidation of an entertainment based on a close relationship between 

web users and content producers. In addition, it has been shown that youtubers' performance 

is built on the grounds of authenticity. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Este estudo configura-se como uma pesquisa em Comunicação que se propõe a 

compreender a relação entre infância e YouTube a partir da cultura. Para tanto, ancora o 

pensamento nos Estudos Culturais, uma corrente teórica que compreende a comunicação 

como um processo complexo de produção social de sentido que se desdobra para além de um 

sistema de transmissão linear e homogênea de mensagens. Interessa, portanto, analisar os 

desdobramentos da atividade comunicativa no âmbito digital, a complexidade do receptor e a 

articulação entre os sujeitos e as narrativas, mediada pelo contexto cultural contemporâneo.  

 A noção de comunicação, nesse sentido, é concebida para além da ideia de um sistema 

em que há dois polos (emissor e receptor), os quais se comunicam unilateral e verticalmente. 

Os estudos de audiência psicológico-condutivistas, que investigam a influência da mídia estão 

particularmente interessados em estudar os efeitos da mensagem no receptor. Tais 

concepções, como aquela proposta pela pesquisa de efeitos e de usos e gratificações, 

desconsideram a complexidade cultural envolvida na comunicação e não permitem pensar as 

ambiguidades que a constituem. Assume-se, aqui, uma perspectiva mais abrangente, a qual 

amplia o espectro analítico para perceber o que acontece nos “nós” do processo, ou seja, 

naquilo que está entre os agentes comunicativos e o discurso dos meios. Nesta reflexão, 

estabelece-se um pensamento holístico, o qual possa compreender a comunicação sem 

simplificar suas conexões, nem reduzi-la a um único viés, ou camuflar suas ambiguidades.  

 Situada nesse local de estudo, a pesquisa busca um modelo teórico-metodológico a 

partir do qual seja possível perceber a heterogeneidade cultural e social envolvida na 

comunicação, de modo a não fixar o olhar no funcionamento dos meios, tampouco no 

comportamento do receptor, mas situar-se em um polo equidistante aos dois, de onde seja 

possível captar o que ocorre entre eles. Para tanto, firma-se um diálogo com Jesús Martín-

Barbero (1997) para estudar o que o pensador nomeou Teoria das Mediações. Esta abordagem 

está de acordo com a proposta barberiana em afirmar que a rede de comunicação cotidiana 

tem muito a dizer sobre a cultura de um povo. Nesse sentido, a novidade proposta por Martín-

Barbero é mudar o lugar de onde são feitas as perguntas, de modo a ir dos meios de 

comunicação às mediações que articulam a processo comunicativo. Ou seja, o autor está 

interessado em superar análises reducionistas que limitam o pensamento às lógicas de 

produção ou aos efeitos da mensagem em um receptor supostamente passivo. A teoria das 

mediações quer compreender o sentido da rede comunicacional a partir de uma perspectiva 
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holística, que não desconsidera a centralidade dos meios, mas que dá voz ao sujeito e esforça-

se para articular, de modo transdisciplinar, a cultura popular à lógica da comunicação. 

 Nesse ponto, os Estudos Latino-Americanos da Cultura dialogam com os Estudos 

Culturais Britânicos porque as duas correntes de pensamento estão interessadas em articular o 

discurso da mídia a um conjunto de fatores sociais, políticos, ideológicos e culturais que 

constituem a comunicação cotidiana. Assim, destaca-se que, além de Martín-Barbero, 

estudiosos britânicos, como Stuart Hall (2003), são importantes figuras de diálogo para este 

trabalho, já que se pretende problematizar a rede de comunicação que integra crianças e 

YouTube sob o viés articulador das mediações. 

Interessa a esta pesquisa a relação estabelecida entre crianças e narrativas audiovisuais 

digitais contemporâneas. A questão que guia as investigações procura entender de que modo 

estão articuladas as mediações que envolvem crianças de 8 a 12 anos e as narrativas 

audiovisuais de youtubers. Desse modo, propõe-se uma reflexão sobre os desdobramentos 

advindos dos usos de plataformas de streaming, em especial o YouTube, pelo público infantil 

na contemporaneidade. O YouTube é uma plataforma de stream que surgiu em 2005 e que 

possui atualmente mais de um bilhão de usuários em 88 países, assistindo a um bilhão de 

horas de vídeos por dia1. Resumidamente, streaming ou fluxo de mídia é a forma de 

transmissão e distribuição de dados multimídia, como os vídeos compartilhados pelo 

YouTube, na internet. Em streaming, os dados não são armazenados pelo usuário em seus 

dispositivos (computadores, smartphones, tablets, etc.), de modo que ele recebe apenas a 

transmissão dos dados ou a stream. As narrativas que aparecem nesse meio são produzidas 

por usuários da rede, os quais, a partir do momento que se tornam produtores, são nomeados 

youtubers. De forma livre e gratuita, os usuários são convidados a veicular suas produções em 

canais (páginas personalizadas que hospedam os vídeos), os quais podem receber inscrições 

de sujeitos interessados em acompanhar a rotina de publicações.  

O YouTube é uma plataforma de caráter participativo, nos termos de Jenkins (2009a) 

próprio da cultura da participação, porque possibilita a interação com os produtores dos 

vídeos (youtubers) e incentiva a criação de um canal próprio pelos usuários. Quanto mais 

gente estiver participando, mais atrativa será a plataforma. Esse aspecto colaborativo é 

comum no ciberespaço, que se transforma em um lugar de produção compartilhada de 

saberes. Lévy (2015) estuda a internet a partir de uma visão positiva, considerando as 

potencialidades do caráter transfronteiriço e heterogêneo do ciberespaço, ambiente invisível 

                                                
1 Essas e outras informações sobre o YouTube podem ser consultadas online. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/press/>. Acesso em: 18.set.2018. 

https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/press/
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no qual são desenvolvidos e compartilhados diversos conhecimentos. Tal espaço permite a 

criação de uma inteligência coletiva, que não se limita a fronteiras geográficas e é capaz de 

transformar a humanidade. No ciberespaço, acontece a consolidação de laços sociais e a 

criação de grupos humanos que compartilham informações, o que configura uma coletividade 

fértil potencializada pelos aspectos técnicos da rede.  

Esse cenário reforça a validade da abordagem dos estudos culturais já que a noção de 

interação e compartilhamento de saberes é intrínseca a ele. O ciberespaço é local de 

participação constante e efetiva dos agentes comunicativos, logo é constituído por uma 

complexidade de fatores culturais que dialogam com a produção de sentido estabelecida em 

seu contexto. Assim, pensar as mediações na relação crianças e YouTube exige um 

posicionamento analítico não-reducionista que seja capaz de articular questões referentes às 

potencialidades do meio, às características da mensagem, às ambiguidades do sujeito receptor, 

bem como à dinâmica do cenário cultural que ambienta o fenômeno comunicativo.  

 Para dar conta de uma investigação múltipla, este estudo orienta-se 

metodologicamente pela pesquisa bibliográfica (STUMPF, 2005), pelo grupo focal (COSTA, 

2005) e pela análise de imagem e som (ROSE, 2003). A pesquisa bibliográfica guiou as 

investigações desde a concepção do projeto até a análise dos resultados. A partir de leituras 

sobre estudos de recepção, estudos de recepção na internet, teoria das mediações, estudos 

culturais, narrativas audiovisuais contemporâneas e estudos de performance, foi possível 

precisar conceitos fundamentais, recortar o tema de forma condizente com o propósito da 

pesquisa e estudá-lo a partir de um diálogo com autoras e autores que têm pensado sobre 

assuntos similares. 

 A análise de imagem e som é uma metodologia desenvolvida por Diana Rose (2003) 

que orienta a análise de textos audiovisuais, nos termos da autora. Originalmente, é 

apresentada aplicada em um estudo de televisão com uma série de etapas as quais guiam a 

investigação desde a seleção dos referenciais teóricos e empíricos até a codificação dos dados 

coletados (ROSE, 2003). Nesta pesquisa, ajustou-se o caminho metodológico proposto às 

necessidades específicas de seu objeto de estudo. No percurso analítico, respeitou-se as 

orientações de Rose, mas as particularidades do ciberespaço apareceram como desafios.  

Para evidenciar o protagonismo dos sujeitos no circuito de comunicação, a pesquisa 

foi ao campo para ouví-los e para procurar de modo empírico pistas reveladoras das 

mediações culturais que articulam a relação entre crianças e YouTube. Foi o encontro da 

pesquisadora com a prática empírica pela primeira vez. Dessa experiência, surgiu o 
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comentário registrado na epígrafe deste texto, enunciado à pesquisadora por uma das crianças 

colaboradoras. A pesquisa de campo foi realizada na Escola Sonho Dourado, em Goiânia 

(GO), com um grupo de sete crianças colaboradoras, de oito a doze anos de idade. O primeiro 

passo foi encontrar o apoio de uma escola que oferecesse infraestrutura e tempo de aula para 

os encontros. A instituição escolhida é da rede privada, está localizada em um setor de classe 

média da capital e oferece turmas do jardim de infância ao 5º ano do ensino fundamental. 

Solicitou-se a autorização dos pais dos alunos por meio do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), cujo modelo está em anexo, seguindo os critérios do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da UFG. Uma vez que as crianças são menores de idade, só poderiam 

participar da investigação caso seus responsáveis autorizassem-nas. Concluídas essas 

negociações com a escola e os responsáveis pelos colaboradores, conquistou-se um campo de 

investigação. As crianças componentes do grupo estavam cursando o 4º e 5º anos do ensino 

fundamental. Para preservar suas identidades, os colaboradores, quando citados neste texto, 

serão mencionados simbolicamente por números. 

A dinâmica empírica aconteceu em três encontros elaborados através da metodologia 

grupo focal (COSTA, 2005), adaptada à faixa etária dos participantes do grupo. As reuniões 

foram realizadas seguindo um formato de oficinas. Ou seja, as crianças colaboraram com a 

pesquisa e, em contrapartida, receberam momentos de formação acerca das narrativas 

audiovisuais digitais no YouTube e ainda puderam experienciar os desafios de um set de 

gravação. Os encontros foram divididos em três eixos centrais, os quais se desdobraram com 

as discussões do grupo.  

O primeiro eixo evidencia a relação que o público entrevistado estabelece com o 

YouTube e com a televisão, buscando compreender semelhanças e diferenças nos modos de 

contato com as possibilidades oferecidas por tais meios - tanto no quesito “conteúdo”, quanto 

no quesito “acessibilidade”. A oficina desenvolveu-se com a realização de questionamentos 

ao grupo sobre o uso do YouTube e com a provocação de um debate para que comparassem a 

experiência cotidiana na stream e na televisão. No primeiro encontro, foram colhidos dados 

sobre os modos de acesso das crianças ao YouTube e registrou-se quais youtubers os membros 

citaram como seus preferidos. De partida, relata-se a disponibilidade das crianças em debater 

sobre o tema da pesquisa, o qual integra o dia a dia de todos do grupo. Depois do debate, foi 

realizada a montagem de um set de gravação e a gravação de cada colaborador imitando seu 

youtuber preferido. Ao final, reservou-se um tempo para debate sobre a experiência. As 

moderadoras sugeriram ao grupo que tentassem gravar um vídeo para ser exibido no próximo 
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encontro. A proposta aconteceu de modo livre para observar quais seriam as escolhas feitas 

pelas crianças.  

A segunda oficina começou com a exibição dos dois vídeos produzidos pelo grupo, 

cada um produzido por uma dupla. Três crianças não realizaram gravações. O resultado da 

experiência não será objeto de uma análise aprofundada nesta pesquisa. Porém, os vídeos 

autorais do grupo colaboraram de modo importante para aguçar a percepção das 

pesquisadoras sobre as mediações culturais envolvidas no processo comunicativo entre 

crianças e YouTube.  

  Os esforços, no segundo encontro, estiveram concentrados em compreender a relação 

entre as crianças e as narrativas dos youtubers. Como forma de viabilizar as discussões, 

restringiu-se o escopo desta pesquisa para o vlog porque é esse o formato utilizado por todos 

os youtubers citados como preferidos pelos colaboradores, o qual, inclusive, foi reproduzido 

nos vídeos autorais. Buscou-se discutir com o grupo a estrutura dos vlogs e suas 

características principais. A pesquisa ateve-se às pistas deixadas pelas crianças durante as 

discussões que indicaram os pontos mais atraentes a elas nos vídeos. Nessa oficina, 

identificou-se as estruturas que constroem os vlogs e diferentes vídeos nesse formato foram 

comparados. Para tanto, exibiu-se trechos de produções publicadas em canais do YouTube e 

foi oferecido espaço para o debate sobre a recepção da narrativa.  

Por fim, o terceiro encontro ocupou-se com uma discussão sobre o discurso de 

autenticidade sustentado por youtubers. O debate entre as crianças foi guiado a partir de 

provocações sobre o que seria uma performance, indagando se seria possível associar aos 

youtubers um comportamento performático. O grupo foi questionado acerca do que pensam 

sobre a aparência dos youtubers e se gostaria de ter um estilo parecido com aquele 

apresentado pelas figuras produtoras de vídeos. Ao final da oficina, cada criança revelou 

como se produziria para uma possível gravação para o YouTube e, por uma questão logística, 

apenas três membros do grupo participaram efetivamente da gravação de um vlog com 

equipamentos profissionais.  

 A dinâmica empírica orientou a estruturação deste texto, o qual se divide em três 

capítulos cujos eixos dialogam com as oficinas realizadas. Associou-se ao exercício do campo 

o aporte teórico da perspectiva das mediações e dos estudos culturais, de modo que o circuito 

de comunicação estudado será discutido neste texto sob quatro espaços de mediação: i) a 

produção ou o meio, ii) o produto ou a mensagem, iii) a recepção e iv) o contexto cultural. 

Nesse sentido, o primeiro capítulo aborda com mais ênfase a relação entre recepção e meio, o 
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segundo dedica-se à articulação entre recepção e produto e o terceiro capítulo debruça-se 

sobre uma análise do contexto cultural enquanto mediador da relação público-meio-

mensagem. Essa estruturação, todavia, não impede que cada categoria apareça em capítulos 

diferentes daquele destinado a ela. Pelo contrário, tal prática será recorrente. Isso porque a 

segmentação foi feita apenas para organizar o pensamento, afinal, a comunicação é 

apresentada aqui como uma rede interligada, formada por pontos articulados entre si, os quais 

se configuram mutuamente na práxis comunicativa.  

 Em resumo, o primeiro eixo situa o diálogo deste trabalho com os estudos de recepção 

e com a corrente dos estudos culturais e apresenta um panorama geral com os principais 

conceitos dessa linha de pensamento para problematizar seus desdobramentos na relação 

infância e YouTube. O segundo eixo destaca a relação das crianças com as narrativas dos 

youtubers a partir de uma análise da estrutura narrativa dos vídeos, que visa à compreensão de 

sua estratégia narrativa. O terceiro eixo discute a atuação do público na negociação de sentido 

com as narrativas dos youtubers, promovendo um diálogo entre os estudos da cultura e os 

estudos de performance. Para tanto, investiga o discurso de autenticidade sustentado por 

youtubers como um sintoma da sociedade contemporânea, a qual parece buscar um 

entretenimento menos artificial e mais próximo da vida cotidiana. 
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2 MEDIAÇÕES E USOS SOCIAIS DOS MEIOS  

 

 Investigar o circuito de comunicação que envolve o público infantil e as narrativas 

audiovisuais digitais na plataforma YouTube sob um viés que desloca a centralidade dos 

questionamentos dos meios às mediações é a proposta desta pesquisa, a qual dialoga com o 

estudo Jesús Martín-Barbero (1997). O autor, que possui uma obra de caráter essencialmente 

transdisciplinar dedicada ao exame profundo da cultura na América Latina, sustenta a 

premissa que aponta para a necessidade de 

 

mudar o lugar das questões, tornar investigáveis os processos de constituição do 

massivo para além da chantagem culturalista que inevitavelmente os transforma em 

processos de degradação cultural. E, para isso, investigá-los a partir das mediações e 

dos sujeitos, isto é, da articulação entre práticas de comunicação e movimentos 

sociais (MARTÍN-BARBERO, 2018, p. 11). 

 

 

 O estudo da comunicação sob o viés da cultura busca, nesse sentido, superar uma 

fragmentação analítica recorrente nos modelos hegemônicos da época em que o autor escreve, 

como o ideologista (funcionalismo e estruturalismo) e o informacional. Tais correntes não 

permitem pensar os processos comunicacionais enquanto uma trama complexa e articulada de 

inter-relações atravessada por diferentes agentes sócio-culturais e históricos (MARTÍN-

BARBERO, 1997). A análise reduzida aos meios ou ao dispositivo dos efeitos da mensagem 

caminha para um reducionismo que não tensiona o entre do processo comunicativo. Isto é, os 

conflitos, as contradições, as resistências, o sentido, o cotidiano, o coletivo, o dominado, o 

poder, tudo o que acontece nas relações da práxis comunicativa é posto em segundo plano nos 

estudos de Comunicação dessas vertentes. Assim, os questionamentos são restringidos à 

atividade ideológica dos meios e a percepção da trama é reduzida a uma espécie de sistema de 

transmissão de informação que influencia o receptor. 

 Os debates produzidos pelo cenário epistemológico conflitante intrigaram o autor que, 

diante da realidade cultural cotidiana que vivenciava na América Latina, percebeu que as 

formas de socialização e o modo de relacionar do povo com os meios constroem reflexões que 

revalorizam as articulações do processo, seja na afirmação de experiências coletivas, seja na 

produção de sentido social dos conflitos (MARTÍN-BARBERO, 1997). É por isso que o autor 

rompe com o reducionismo da abordagem de pesquisa referente às disciplinas dos meios e 

passa a pensar as articulações entre comunicação, cultura e política. A investigação barberiana 

caminha mudando o lugar das perguntas, problematizando as diferentes instâncias do 

processo de comunicação, dando voz à “bagagem de mundo dos sujeitos” (MARTÍN-
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BARBERO; BARCELOS, 2000, p. 154) e mantendo a tensão das ambiguidades apresentadas 

nos meandres da negociação de sentido. O conceito de mediações é primordial para a 

compreensão da obra Dos meios às mediações. Há, na escrita de Martín-Barbero, uma 

resistência para definir precisamente o que são mediações (MARTÍN-BARBERO, 2018). A 

autora Maria Immacolata V. de Lopes (2018) sustenta que não há uma definição única para tal 

conceito e que se trata de uma noção plural.  

 

A mediação deve ser entendida como o processo estruturante que configura e 

reconfigura tanto a lógica da produção quanto a lógica dos usos. Ela exige pensar ao 

mesmo tempo o espaço da produção, assim como o tempo do consumo, ambos 

articulados pela vida cotidiana (usos/consumos/práticas) e pela especificidade dos 

dispositivos tecnológicos e discursivos das mídias envolvidas (LOPES, 2018, p. 17). 

 

 

 O enfoque das mediações caracteriza-se como um local de estudo, como um modelo 

teórico-metodológico de onde é possível perceber a heterogeneidade cultural e social 

envolvida na comunicação. Desse lugar, o propósito é não fixar o olhar no funcionamento dos 

meios, tampouco no comportamento do receptor, mas permanecer em um polo equidistante 

aos dois, de onde seja possível captar o que ocorre entre eles. Porém, a teoria barberiana não 

exclui ou reduz a importância da compreensão dos meios nas pesquisas de comunicação. A 

crítica concentra-se na limitação do olhar a eles, destinando às tecnologias um papel 

centralizador na organização social. Martín-Barbero defende que os meios são 

 

dispositivos que revitalizam a comunicação, a cultura e o conhecimento, na medida 

em que são vistos em relações de sentido com as audiências, a partir das referências 

sociais e culturais desta. [...] É inserindo-os no mundo social e cultural que o autor 

se propõe a pensar os meios de comunicação, não como aparelhos, mas como 

instituições sociais que constituem e são constituídas pela sociedade, por suas 

práticas produtoras de sentido (JACKS; SCHMITZ, 2018, p. 116-117). 

 

 

É isto o que se faz aqui: investiga-se o fenômeno do audiovisual no YouTube 

articulado ao circuito comunicacional e cultural que o produz, sob o enfoque da recepção 

infantil. Para esclarecer o termo “recepção”, assinala-se duas perspectivas que se distanciam 

da abordagem barberiana, a qual orienta teoricamente esta pesquisa. A recepção não é 

somente uma etapa do processo de comunicação - o que aproximaria o circuito a um sistema 

vertical de transmissão de informação -, mas também um lócus de estudo que precede e 

antecede a circulação das mensagens, interferindo na produção de sentido daquilo que é 

construído. A recepção também não é 

 

um processo redutível a fatores psicológicos e à vida cotidiana, a despeito de 

ancorar-se nessas esferas, mas é um fenômeno profundamente político e cultural. 
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Isto é, os processos de recepção devem ser vistos como parte integrante das práticas 

culturais que articulam processos tanto subjetivos, como objetivos tanto de natureza 

micro (o ambiente imediato controlado pelo sujeito) como macro (a estrutura social 

que escapa a esse controle) (LOPES, 2014, p. 67). 

 

 

Tendo em vista tal ressalva e o interesse da pesquisa em abordar a comunicação de 

modo integral, identifica-se modos de pensamento da proposta teórico-metodológica de 

Martín-Barbero que dialogam diretamente com a corrente dos estudos culturais britânicos, 

representados, por exemplo, por Stuart Hall (2003). O caráter interdisciplinar, a inclinação 

política e a abordagem articuladora do contexto são premissas que guiam as duas teorias e as 

aproximam (ESCOSTEGUY, 2018). Contudo, Martín-Barbero resiste em aceitar essa 

“etiqueta” porque defende a estruturação de um “pensamento autóctone latino-americano, em 

vez de um vínculo, sobretudo, com a tradição britânica” (ESCOSTEGUY, 2018, p. 100). 

Assume-se a relevância das características intrínsecas da realidade latino-americana, mas este 

estudo está de acordo com Ana Carolina D. Escosteguy quando afirma que há mais afinidades 

que disputas entre os cultural studies e o pensamento barberiano. 

 

(...) o importante é assumir um posicionamento, situado no campo interdisciplinar, 

que busque compreender, evidenciar e intervir, a partir de um enfoque contextual, 

sobre determinadas articulações entre o cultural e o político, tornando explícito que 

sua problemática está constituída nos cruzamentos entre cultura e poder. É disso que 

se trata quando se reivindica o rótulo de estudos culturais (ESCOSTEGUY, 2018, p. 

110). 

 

   

Imersa na complexidade das mediações e dos estudos culturais (ou estudos da cultura, 

como prefere Martín-Barbero (ESCOSTEGUY, 2018, p. 100)), esta pesquisa aceita o desafio 

de compreender o novo e estabelece como recorte a plataforma YouTube. As narrativas que 

aparecem nesse meio são produzidas por usuários da rede que, a partir do momento em que se 

tornam produtores, são nomeados youtubers. De forma livre e gratuita, os usuários são 

convidados a veicular suas produções em canais (páginas personalizadas que hospedam os 

vídeos), os quais podem receber inscrições de sujeitos interessados em acompanhar a rotina 

de publicações. Os recursos da plataforma oferecem possibilidades comunicativas aos 

usuários que os convidam para a interação. O objetivo de refletir sobre tal recorte é a  

 

compreensão de como as pessoas usam a mídia em suas vidas cotidianas, ou um 

conhecimento de como o YouTube realmente funciona como um sistema cultural. 

[Portanto,] é mais útil mudar o pensamento sobre produção, distribuição e consumo 

de mídia para um pensamento sobre o YouTube como um processo contínuo de 

participação cultural (BURGESS; GREEN, 2009, p. 82-83). 

 

 

Nesse sistema cultural, interessa a esta reflexão tratar sobre a audiência, o receptor 
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contemporâneo. Para tanto, é preciso admitir que não é possível enxergá-lo como alguém que 

absorve passivamente tudo o que lhe é oferecido. Ao contrário, a atividade dos sujeitos 

receptores é primordial para o circuito de comunicação. Eles são multidimensional e 

multicontextualmente construídos, e suas experiências de vida interferem no processo de 

outorga de sentido às mensagens (BONIN, 2018). Não só os aspectos individuais do sujeito, 

mas a vivência do coletivo e as contradições cotidianas constituem sua trajetória e atravessam 

suas percepções sobre o processo. Assim, o universo da recepção é múltiplo e negocia 

sentidos às ofertas simbólicas da mídia, resistindo a elas, subvertendo-as ou apropriando-se 

delas.  

Nessa mesma direção, a perspectiva da codificação e decodificação, apresentada no 

modelo encoding/decoding por Stuart Hall (2003), trata da negociação de sentido realizada 

entre receptor e mensagem. O autor evidencia que as práticas discursivas codificadoras 

buscam fixar um significado preferencial em seus textos, o qual geralmente está associado a 

um padrão (de viés institucional, político e ideológico) que impõe classificações do mundo. 

São maneiras de nomear e perceber os fatos que foram naturalizadas no processo histórico e 

tidas como verdades. Assim, preferir um significado significa excluir outros. Daí advém a 

reflexão do autor que sustenta o caráter ideológico como característica inerente ao processo de 

codificação. Desse modo, a lógica de produção opera em prol da transmissão perfeita da 

mensagem, para que ela seja decodificada tal como pretendido pelo codificador, isto é, tal 

como as imposições sociais, culturais e políticas ditaram. Contudo, emissores não obtêm, na 

maioria das vezes, “uma ‘comunicação perfeitamente transparente’. Ao contrário, aquilo com 

que eles realmente têm de se confrontar é com a 'comunicação sistematicamente distorcida'” 

(HALL, 2003, p. 376, grifos do autor).  

Trata-se de uma correspondência falha entre o significado pretendido na codificação e 

o significado depreendido na decodificação. A conclusão do autor é a impossibilidade de 

garantia, por parte da codificação, que a população decodifique seus textos de forma 

congruente com o planejado por ela. Isso porque a atividade do sujeito receptor é mediada por 

dimensões culturais variadas, as quais vêm à tona no momento da produção de sentido. O que 

é simbolicamente oferecido pelos meios passa por uma negociação com o receptor que, 

ativamente, deixa recair suas vivências socioculturais naquilo que recebe. Hall (2003) 

descreve três posições hipotéticas sugerindo modos pelos quais a decodificação de um 

discurso pode ser construída.  

Um modo de articular codificação e decodificação é assumir a posição hegemônica-
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dominante. Nesse caso, Hall está se referindo ao momento em que o sujeito “se apropria do 

sentido conotado de, digamos, um telejornal ou um programa de atualidades, de forma direta e 

integral, e decodifica a mensagem nos termos do código referencial no qual ela foi 

codificada” (HALL, 2003, p. 377). Nesse tipo hipotético de decodificação, também nomeado 

leitura preferencial, há equivalência entre o sentido pretendido pelo emissor e o sentido 

depreendido pelo receptor.  

A segunda posição é o código negociado. Trata-se de um modo decodificador que 

“reconhece a legitimidade das definições hegemônicas para produzir as grandes significações 

(abstratas), ao passo que, em um nível mais restrito, situacional (localizado), faz suas próprias 

regras - funciona com as exceções à regra” (HALL, 2003, p. 379). Assim, decodificadores 

compreendem o significado preferencial e hegemônico do texto, mas negociam com ele de 

acordo com seu repertório e sua realidade local.  

A terceira e última posição hipotética esboçada por Stuart Hall (2003), situa a 

decodificação em um código de oposição. Nesse caso, o sujeito compreende o texto, identifica 

o suposto sentido preferencial, mas “decodifica a mensagem de uma maneira globalmente 

contrária. Ele ou ela destotaliza a mensagem no código preferencial para retotalizá-la dentro 

de algum código alternativo” (HALL, 2003, p. 379, grifo do autor), construindo uma leitura 

contestadora do discurso hegemônico.  

A contribuição do modelo encoding/decoding é o destaque dado ao momento da 

negociação de sentido. A recepção passa a ser vista, então, como o momento em que o sentido 

é articulado em prática - aceito, revisitado ou resistido. A atividade do receptor é questão 

chave nos estudos de recepção. Os estudos de recepção na internet debruçam-se sobre as 

problematizações advindas das possibilidades de negociação de sentido oferecidas pelo 

formato do meio ao sujeito usuário da web. 

 

2.1 Estudos de recepção na internet 

 

No contexto do ciberespaço, quem alimenta o YouTube são os próprios usuários. Nesse 

ambiente, há a construção efetiva de um novo tipo de interação entre o meio e o receptor, e 

entre os receptores, no qual a distância entre produção e recepção soa obsoleta. Jenkins 

(2009a, p. 378) define a “cultura em que fãs e outros consumidores são convidados a 

participar ativamente da criação e da circulação de novos conteúdos” como cultura 

participativa.  
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A expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas sobre a 

passividade dos espectadores dos meios de comunicação. Em vez de falar sobre 

produtores e consumidores de mídia como ocupantes de papéis separados, podemos 

agora considerá-los como participantes interagindo [...] (JENKINS, 2009a, p. 30). 

 

 

O autor dialoga com Piérre Lévy (2015, p. 108, grifos do autor), que defende o 

ciberespaço como o ambiente no qual as distinções entre produtores e espectadores 

confundem-se com um “continuum de leitura-escrita que parte dos que concebem as 

máquinas até o receptor final, cada um deles contribuindo para alimentar, por sua vez, a ação 

dos outros (...)”. A relação entre os agentes comunicativos reconfigura as lógicas de uso dos 

meios e, portanto, é objeto de debate na contemporaneidade. O pensamento de Lévy traz à 

tona a noção de articulação, abordada constantemente nos textos de Martín-Barbero, bem 

como nos de Stuart Hall. O autor francês trata do circuito de comunicação traçando um 

caminho que passa pelos sujeitos produtores de equipamentos e pelos receptores finais das 

mensagens, o qual articula diversos agentes comunicativos e suas respectivas experiências. É 

a partir desse tipo de abordagem, a qual problematiza as relações estabelecidas no processo, 

que se percebe uma reconfiguração no modo dos sujeitos se vincularem aos meios. 

Tal reconfiguração dos usos dos meios é potencializada no meio digital. Quando se 

compara o modo como o sujeito relaciona-se com as mídias offline, como a televisão e o 

rádio, e com as plataformas em streaming, percebe-se que a participação e o engajamento no 

circuito de comunicação é facilitado nas plataformas digitais. Na televisão (já que o recorte 

desta discussão perpassa pelo audiovisual), o sujeito recebe um conteúdo pronto e 

previamente sequenciado em horários e faixas de programação, interrompidas constantemente 

por filmes de propaganda. Na internet, ele pode decidir ao que assistir, ao que não assistir, 

quando fazê-lo e qual o local mais confortável e prático para apertar o play. Além disso, ele 

pode pausar o conteúdo, revê-lo, compartilhar com os demais usuários e ainda deixar sua 

aprovação ou não no botão “curtir”. Com relativa liberdade, ele navega na interface e define 

aquilo que quer acessar. De forma inteligente, a plataforma acaba sugerindo conteúdos que se 

relacionam às buscas mais comuns.  

Os sujeitos têm a seu alcance diferentes caminhos para acessar informação e, portanto, 

são menos dependentes das mídias offline para se informar. Elas, que reiteradas vezes foram 

criticadas por oferecerem apenas uma fonte de conhecimento ao público, dividem espaço com 

uma multiplicidade de outras mídias – sites de notícias, blogs, redes sociais, canais do 

YouTube. É claro que espectadores offline, fora do ambiente da cibercultura, também são 

sujeitos comunicantes, com identidades construídas a partir de mediações socioculturais, que 
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interpretam os discursos assistidos de acordo com o seu repertório e são partes essenciais do 

circuito de comunicação. O que acontece na internet é uma ampliação da possibilidade de 

articulação do sentido, graças à dinamicidade de circuito e ao número de agentes 

comunicativos alimentando a rede. 

Sujeitos usuários da web percorrem caminhos midiáticos diversos e buscam o(s) 

conteúdo(s) que desejam acessar. É possível pensar em uma personalização do conteúdo, uma 

vez que o usuário define sobre o que se informar e por qual(is) fonte(s) tomar ciência das 

mensagens. Essa ampliação de possibilidades expande o campo semântico do receptor, o que 

leva a uma multissemantização dos conteúdos (SAGGIN; BONIN, 2016) geradora de um 

campo vasto de interpretações possíveis. Conteúdos personalizados e multissemantizados 

apontam para um sujeito que ressignifica o conteúdo de acordo com o seu contexto e articula-

o em prática: são as mediações culminando em um processo de produção, reprodução e 

apropriação de sentido, no qual o repertório de cada indivíduo é acionado para elaborar 

considerações a respeito de determinada proposta midiática.  

Nessa direção, uma questão desafia este estudo: sujeitos que percorrem caminhos 

midiáticos múltiplos, que ampliam o campo semântico dos conteúdos e que ressignificam as 

mensagens devem ser chamados de receptores? Usuários do YouTube, e da web em geral, 

extrapolam a noção de sujeitos receptores de conteúdos. Como, então, nomeá-los? O debate 

acerca da revisão desse termo é recorrente nos estudos de recepção, principalmente naqueles 

que se debruçam sobre a internet. A discussão fica ainda mais complexa quando se evidencia 

o “aumento exponencial do número de indivíduos efetivamente capazes de desempenhar o 

papel de emissor em um processo comunicacional de ampla escala” (FRAGOSO apud 

COGO; BRIGNOL, 2011, p. 85). Os usuários não só são articuladores de sentido, mas 

também produtores de conteúdo. 

Há propostas de novas nomenclaturas para esses sujeitos que fazem uso da internet. O 

termo “internauta”, apesar de estar em desuso, tenta associar o indivíduo a alguém que navega 

no ciberespaço: alguém que consegue direcionar o rumo do seu percurso em um fluxo 

corrente de informações. É possível, também, nomeá-lo “usuário” (CERTEAU apud 

MONTAÑO, 2017, p. 2), por ser um consumidor digital (alguém que usa os recursos da web) 

e devido ao caráter “usável” da internet. Cogo e Brignol (2011) propõem o termo “leitor-

produtor” para abarcar os dois extremos característicos de atuação desse sujeito. “Interagente” 

(PRIMO apud COGO; BRIGNOL, 2011, p. 89) aparece ainda como uma sugestão 

classificativa que evidencia as relações entre tecnologia e sujeito e entre um sujeito e outro. 
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Nomear esse sujeito em situação de interface ainda é um desafio para a ciência que 

tende a buscar uma classificação precisa e universal. Nenhum desses termos dá conta da 

dimensão cultural que os sujeitos que fazem uso da internet têm alcançado com seus hábitos. 

Um campo tão amplo e tão repleto de possibilidades comunicativas dificilmente restringir-se-

á a um único termo que seja suficiente para revelar a multiplicidade de sua constituição. Neste 

texto, emprega-se de forma semelhante os termos “receptor”, “usuário”, “interlocutor”, 

“espectador”, “audiência” e “público” no intuito de ampliar as características inerentes ao 

sujeito em situação de interface.  

Isto posto, a reflexão aponta para que o objetivo dos estudos de recepção no 

ciberespaço vá além da constatação de que receptores não são sujeitos passivos. Reitera-se, 

diante disso, que a recepção não é somente uma etapa do processo de comunicação, na qual 

são absorvidas as mensagens, mas um local de estudo de onde se busca perceber o circuito de 

forma global, firmando os sujeitos receptores como agentes configuradores da significação. 

Entender a constituição social, cultural e cotidiana desses sujeitos é um caminho 

metodológico próspero, como demonstrou Martín-Barbero em suas investigações na América 

Latina (MARTÍN-BARBERO; BARCELOS, 2000, p. 157). 

 Elegeu-se as crianças como sujeitos colaboradores desta pesquisa. Tal escolha está 

relacionada ao hábito cultural infantil de interagir com o YouTube cotidianamente, o que é 

comprovado por pesquisas que mapeiam a presença de sujeitos juvenis na plataforma2. Sobre 

os sujeitos juvenis, Nilda Jacks e Daniela Schmitz (2018), demonstram que, na visão 

barberiana, 

 

a empatia juvenil com a cultura tecnológica perpassa tanto a relação com a televisão, 

com a música, com o vídeo, como também na facilidade com que manejam as 

complexas redes informáticas. A tal ponto que a habilidade, destreza, expressividade 

e sensibilidade diante das novas experiências culturais nos usos dos meios estão 

imbricadas na própria configuração desse sujeito juvenil (JACKS; SCHMITZ, 2018, 

p. 127). 

 

 

 Os jovens são intimamente conectados com a tecnologia e integram o circuito de 

comunicação de forma a articular suas relações com o meio às suas vivências cotidianas. 

Interessa a esta pesquisa a observação das mediações entre crianças e youtubers, desde a 

relação estabelecida com o meio até a negociação de sentido com as mensagens. Nessa 

                                                
2 CORRÊA, Luciana. Geração YouTube: um mapeamento sobre o consumo e a produção infantil de vídeos para 

crianças de zero a 12 anos. Brasil - 2005 - 2016. Disponível em: <http://pesquisasmedialab.espm.br/criancas-e-

tecnologia/>. Acesso em: 27.ago.2018. 

 

http://pesquisasmedialab.espm.br/criancas-e-tecnologia/
http://pesquisasmedialab.espm.br/criancas-e-tecnologia/
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perspectiva, os debates com o grupo focal auxiliam a investigação das lógicas de uso 

cotidianas realizadas pelos sujeitos em contato com o YouTube. Apresenta-se, a seguir, três 

eixos desse debate.  

 

2.2 YouTube ou televisão? 

   

A discussão sobre o lugar do meios, nesta investigação, estreita o diálogo com Martín-

Barbero (2000), que não nega a importância destes e os compreende como mediadores da 

comunicação. Como foi dito, o autor opõe-se ao midiacentrismo e expande os horizontes de 

análise dos meios, confirmando sua mediação efetiva, mas associando-a às expectativas das 

pessoas e às suas demandas (MARTÍN-BARBERO; BARCELOS, 2000, p. 154). Em outras 

palavras, reconhece-se a necessidade de não se limitar ao estudo dos meios para compreender 

a comunicação sob o viés da cultura. Contudo, defende-se sua atuação como uma das esferas 

mediadoras do processo comunicativo. A teoria barberiana recomenda que esse seja o 

procedimento, tendo em vista que os meios e suas plataformas, como o YouTube, são objetos 

tecnológicos que constituem a materialização de intenções e, como tal, representam um papel 

ativo na definição da condição humana (RADFAHRER, 2018). 

 Nesse sentido, constroi-se um paralelo entre a relação estabelecida pelas crianças 

entrevistadas com o YouTube e com a televisão. Quando provocados sobre a preferência por 

um dos meios, a resposta imediata do grupo, em conjunto, indicou o YouTube. No decorrer da 

discussão, a opinião dos colaboradores relativizou a convicção inicial. Uma criança associou a 

ideia de televisão ao dispositivo eletrônico e não à programação produzida por emissoras de 

TV. Nesse sentido, afirmou que prefere assistir ao YouTube na TV, ou seja, ao conteúdo 

audiovisual da stream exibido no televisor, argumentando que a visualização fica melhor na 

tela grande (com a ressalva de que o sistema de busca oferecido pela televisão é ineficiente). 

Coube às moderadoras esclarecer o que estava sendo discutido, identificando que o 

questionamento tratava da preferência pelo tipo de conteúdo e pelas formas de acesso do 

YouTube e da televisão enquanto meios de comunicação.  

Diante do esclarecimento, surgiram opiniões no grupo decretando que a preferência 

depende do que está sendo exibido na TV. Os colaboradores chegaram a citar programas 

específicos da televisão a que gostam de assistir, o que demonstra conhecimento sobre a grade 

de horários televisiva. Em seguida, um membro do grupo apontou que, em muitos casos, o 

programa da TV também está no YouTube - antes ou logo após a sua exibição na televisão. As 
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crianças concordaram com o apontamento do colega e o grupo concluiu que, caso percam o 

horário, podem assistir ao programa no YouTube. 

 

(...) e por incrível que pareça, tudo que tem na TV tem no YouTube. É só você 

pesquisar. 

Colaborador 1. 

 

 

 As respostas que indicaram a preferência pelo YouTube ressaltaram ainda que são 

publicados materiais novos na plataforma antes da exibição na TV. Esse trânsito de conteúdos 

é comum entre os dois meios de comunicação, os quais compartilham entre si possibilidades 

de acesso ao mesmo material audiovisual adaptado ou não às especificidades do meio. Quanto 

ao trânsito de um meio a outro pelas crianças, do YouTube para a televisão ou da TV para o 

YouTube, constatou-se que se trata de uma mobilidade realizada quando o acesso à rede 

online é comprometido (falhas na internet, esgotamento da bateria dos dispositivos de acesso 

à web), no primeiro caso, e quando não é possível acompanhar a faixa de horários 

programada, no segundo. Quando a internet não funciona e as crianças entrevistadas não 

conseguem acessar os vídeos, migram para a TV. Quando não têm disponibilidade para seguir 

a grade televisiva, buscam o que perderam na stream.  

 Quanto ao conteúdo exibido nos dois meios, as crianças afirmam que existem 

diferenças entre eles. Porém, verificou-se a dificuldade dos colaboradores para apontar com 

clareza tais distinções.  

 

Colaboradora 4: ah, porque eu vejo mais novela na TV e no YouTube eu vejo... 

tipo... vídeos de comédia, vídeo sem graça, esses trens assim... rotina... 

Moderadora: por que que a novela é diferente do vídeo no YouTube?  

Colaboradora 4: é uma pergunta complicada... ah, eu não sei... é diferente. 

 

 

Quanto à acessibilidade, o grupo concordou que a maleabilidade do YouTube facilita a 

busca por conteúdo. Houve relatos de um certo incômodo com a rigidez da programação na 

TV, que exige a disponibilização de um horário específico para assistir a cada programa.  

 

Colaborador 5: porque eu gosto de assistir às coisas que eu gosto na hora que eu 

quiser e a TV tem uma ordem certa pra assistir. 

 

 

2.3 Formas de acesso 

  

Todos os participantes do grupo focal são usuários da plataforma e acessam a stream 

com o email dos pais. Ou seja, as crianças entrevistadas não possuem contas próprias e 
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navegam nos registros dos familiares. Além disso, a maioria do grupo relatou que utiliza 

dispositivos dos pais (tablets e celulares) quando querem navegar pelo YouTube, sob a 

justificativa de que não têm o próprio aparelho. Decorre-se disso que os pais dessas crianças 

podem buscar facilmente os registros de navegação dos filhos e, ainda, conseguem controlar o 

tempo de atividade na internet, visto que são os donos dos dispositivos utilizados.  

 O grupo não apresentou a situação de dependência da conta e do aparelho dos pais 

como um incômodo. O único ponto destacado foi a necessidade de ter os pais por perto para 

conseguir navegar - perto no sentido de estar no mesmo ambiente para que possam ceder o 

celular, ou tablet, aos filhos, e não no sentido de utilizar o YouTube em conjunto. As crianças 

afirmaram que costumam assistir aos vídeos sozinhas, sem o acompanhamento direto dos 

familiares e muitos relataram que passam grande parte do dia (quando não estão na escola) 

nas interfaces da plataforma.  

 A mediação familiar aparece como facilitadora do uso do YouTube. Não houve falas 

no grupo focal que indicassem qualquer tipo de supervisão dos familiares ou ordens diretas de 

controle da atividade das crianças. O que transpareceu foi a excitação das crianças para o 

momento em que possam ter seus próprios aparelhos eletrônicos, quando poderão ter ainda 

mais controle para utilizar a internet. Como está posto a seguir, o grupo demonstrou domínio 

sobre os recursos do YouTube, inclusive sobre o histórico de navegação. Portanto, pareceu ter 

consciência de que seus rastros na web ficam registrados e disponíveis para a análise dos 

responsáveis.  

Verificou-se no grupo focal uma ampla liberdade das crianças para acessar os canais 

do YouTube, inclusive aqueles não recomendados para a sua faixa etária. Mesmo que o debate 

sobre a classificação indicativa de materiais audiovisuais extrapole o recorte desta pesquisa, é 

relevante registrar a percepção do grupo sobre a possibilidade de acesso aos mais diversos 

tipos de conteúdo tanto no YouTube, quanto em outros meios. Durante um debate sobre as 

preferências de conteúdo audiovisual das crianças, uma colaboradora citou um canal de 

televisão que transmite um programa que lhe agrada. Outro colaborador entrou na discussão 

dizendo que um dos programas que é transmitido nesse mesmo canal  

 

não é algo muito bom porque a animação é pra ser de criança, mas o jeito assim... o 

(...) em si do desenho não é pra criança. Tem cena obscena, tem muito xingamento. 

Eu descobri porque meu irmão ficava assistindo e eu ficava na sala toda hora. 

Colaborador 1. 

  
 

A expressão “não é para criança” abre espaço para discussões polêmicas no campo da 
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produção audiovisual. Questionou-se o grupo sobre a existência de conteúdos “impróprios” 

para eles no YouTube e as respostas resumiram-se ao uso de palavrões, os quais, segundo eles, 

têm sido censurados. 

 

Moderadora: no YouTube também tem palavrão? 

Colaborador 1: tem, mas eles ou censuram ou não falam. 

Colaboradora 2: tipo, o Felipe Neto3 quando vai xingar ele coloca uma coruja na 

boca dele. 

Colaboradora 3: e faz o barulho, tipo “biii”... 

 

 

 Neste estudo, não se aborda a tecnologia como um princípio alienador ou manipulador 

da audiência. Defende-se, por outra via, que o sentido das mensagens ofertadas pelos meios é 

articulado em prática somente a partir do uso, ou seja, a partir do contato com o público, e não 

de acordo com uma verticalidade ideológica. Contudo, admite-se que a liberdade de 

navegação característica do YouTube, e do ciberespaço como um todo, possibilita ao usuário 

navegar por diversas interfaces com variados tipos de abordagens e assuntos. Os horizontes 

são ampliados no meio digital porque a circulação de conteúdo é alimentada em tempo real 

por usuários de todo o globo, de modo que os limites de acesso impostos ao sujeito são 

mínimos. Assim, por mais que a plataforma ofereça orientações para a supervisão dos pais4, 

verificou-se no grupo focal que as crianças entrevistadas desfrutam da interface com relativa 

liberdade e consomem conteúdos nos quais o uso de palavrões é recorrente e a crítica ácida e 

odiosa a terceiros também.   

A redução do uso de palavrões e a diminuição dos discursos de ódio nos vídeos dos 

youtubers são uma realidade recente. Essa postura está diretamente relacionada a uma 

mudança requerida pelo YouTube, que diminuiu a monetização de vídeos com conteúdo não 

adequado para a família a partir de 2017. O Family Friendly (amigável para a família) é uma 

proposta da stream que direciona os anúncios a vídeos adequados para a família e diminui a 

monetização daqueles considerados impróprios. O youtuber Felipe Neto, dono de um canal 

com mais de vinte e sete milhões de inscritos no YouTube, publicou um vídeo5 em seu canal 

posicionando-se contra a mudança do YouTube, em abril de 2017. Contudo, a manutenção da 

proposta pela stream compeliu o youtuber a adaptar seus vídeos. Tanto é que as produções 

mais recentes de Felipe Neto são significativamente menos agressivas: a frequência de 

                                                
3 Felipe Neto. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/felipeneto>. Acesso em: 07.nov.2018. 
4 O YouTube apresenta uma página com recursos de ajuda para os pais de usuários da plataforma. Disponível em: 

<https://support.google.com/youtube/answer/2802272?hl=pt-BR>. Acesso em: 29.ago.2018. 
5 Felipe Neto fala sobre o YouTube Family Friendly. Disponível em: 

   <https://www.youtube.com/watch?v=H_hwDLyHPro>. Acesso em: 03.set.2018. 

https://www.youtube.com/user/felipeneto
https://support.google.com/youtube/answer/2802272?hl=pt-BR
https://www.youtube.com/watch?v=H_hwDLyHPro
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palavrões nos vídeos é praticamente nula e, quando aparecem na fala do youtuber, são 

censurados, como as crianças do grupo apontaram.   

É fato que os sujeitos são guiados pela compreensão adquirida a partir da vivência 

sociocultural do que é ou não recomendado socialmente para eles. Essa lógica de uso revela a 

força da negociação de sentido entre produtor, meio, mensagem e receptor no YouTube: 

mesmo com as mediações da família e do meio, as crianças têm um controle significativo na 

busca por vídeos e parecem definir, a partir daquilo que entendem como apropriado ou não, 

ao que assistir. As classificações indicativas não têm o poder de censura à programação, 

apenas de recomendação. No YouTube, alguns vídeos apresentam em seus títulos a idade 

mínima recomendada para o acesso ao conteúdo. Mas o uso acontece baseado em um 

conjunto de instâncias mediadoras da comunicação, constituído pelos agentes envolvidos no 

circuito e por sua bagagem cultural adquirida socialmente. Nesse conjunto estão presentes a 

família (que instrui as crianças sobre valores culturais), as instituições (que indicam discursos 

normativos), o meio de comunicação (que sugere e direciona o público de acordo com sua 

lógica interna aliada aos hábitos de uso), e ainda outras categorias culturais que medeiam o 

circuito comunicacional - escola, grupos de amigos, etc. 

 

2.4 Recursos do YouTube: interatividade e produção de sentido 

 

 A experiência com o grupo focal revelou a destreza pela qual as crianças entrevistadas 

navegam pelas interfaces do YouTube. Todos do grupo demonstraram conhecimento sobre os 

recursos oferecidos pela plataforma, como o sistema de busca, a recomendação de canais e 

vídeos de acordo com os hábitos de acesso, o registro de histórico de navegação, a construção 

de listas com base nos vídeos mais assistidos, a inscrição em canais, o like, o comentário e o 

compartilhamento dos vídeos. Constatou-se, então, a familiaridade dos colaboradores desta 

pesquisa com os recursos oferecidos pelo YouTube e fez-se necessário compreender como é a 

relação das crianças com as possibilidades interativas da plataforma para articular os rastros 

deixados na navegação às negociações de sentido efetuadas pelo grupo.  

 A opinião do grupo em relação ao sistema de sugestões automáticas oferecidas de 

acordo com os hábitos de busca (vídeos e canais recomendados) foi praticamente unânime. A 

grande maioria, 6 de 7 colaboradores, aprovam o recurso e argumentam que a partir dele 

conseguem ter acesso a outras pessoas falando de um mesmo assunto. Acrescentam ainda que 

são surpreendidos com sugestões de canais que não conhecem e passam a assistir, graças aos 
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recomendados. A criança que desaprova o recurso justifica relatando o incômodo de clicar por 

engano nas sugestões que se parecem com o conteúdo desejado e ser direcionado para janelas 

que não são exatamente o que gostaria de ver.  

 

Colaborador 4: eu não gosto quando aparecem vídeos relacionados porque eu clico 

sem querer e não é o vídeo que eu queria ver. 

Colaborador 1: igual, eu assisti o Cellbit6, que faz vídeo de header. Aí aparece outro 

canal que também faz vídeo de header... aí eu fui ver. Gostei. 

 

 

 O segundo recurso abordado com o grupo foi a inscrição em canais do YouTube. Ser 

inscrito mantém o usuário atualizado sobre as publicações do canal porque a cada nova 

publicação, ele é notificado. Nesse caso, foram detectadas três opiniões distintas: a primeira 

reflete a realidade daqueles usuários que são inscritos em vários canais porque sustentam 

interesse pelos conteúdos; a segunda registra o hábito de ser inscrito por um prazo limitado 

(até o fim de uma série de vídeos específicos de um canal que lhes interessa); e a terceira não 

entende como necessário inscrever-se porque o sistema de recomendação de canais os 

direciona facilmente para as páginas de sua preferência. Uma colaboradora não se manifestou 

sobre esse recurso.  

 O hábito de deixar likes nos vídeos, ou seja, clicar no botão “gostei” acontece por 

diferentes razões para os entrevistados, de acordo com cada contexto de vídeo. As razões 

apresentadas pelo grupo para deixar like em vídeos do YouTube foram: para registrar que 

gostaram do vídeo ou do youtuber; para receber notificação de vídeos novos do canal 

produtor; para cumprir metas propostas pelo youtuber (chegar a uma quantidade específica de 

curtidas para comprar um produto ou mudar a cor do cabelo, por exemplo); para ficar na lista 

de vídeos curtidos e poder acessar novamente com facilidade, se quiserem.  

 O último recurso abordado na discussão com o grupo focal foi o dos comentários. Tal 

ferramenta seria espaço para registro de opiniões de usuários, para diálogo entre eles e 

inclusive entre público e youtuber. Nesse ponto, os relatos indicaram que a maioria gosta de 

ler os comentários deixados pelos usuários para ver a opinião dos outros e o fazem durante a 

exibição do vídeo. Ou seja, enquanto o vídeo é executado, as crianças descem a barra de 

rolagem e leem os comentários que lhes chamam a atenção. Porém, o grupo afirmou que 

raramente deixa comentários nos vídeos porque reconhece esse espaço como um lugar onde 

as pessoas costumam hatear, isto é, criticar negativamente o vídeo ou o youtuber. Quando os 

colaboradores comentam é justamente para se juntar ao grupo dos haters, ou para cumprir 

                                                
6 Cellbit. Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCnU2EtUW8Z4DxSqXxJ5cMQg>. Acesso em: 

11.set.2018. 

https://www.youtube.com/channel/UCnU2EtUW8Z4DxSqXxJ5cMQg
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metas propostas pelo youtuber, ou ainda para sugerir temas e abordagens para os próximos 

vídeos. As crianças registraram que é raro o youtuber responder aos comentários.  

 A partir dos relatos descritos, percebe-se peculiaridades na relação entre público, 

meio, mensagem e produtor. Destaca-se que o sentido atribuído ao ato interativo de comentar, 

inscrever-se ou dar um like em um vídeo é mais complexo do que a expressão de uma fruição 

agradável. Deixar o like em um vídeo não envolve somente ter gostado do seu conteúdo. 

Como demonstrado, o botão “gostei” é utilizado também para responder a sugestões do 

youtuber e para facilitar o acesso posterior ao vídeo. Comentar não é um ato que visa 

necessariamente ao diálogo nem com outros usuários do YouTube (porque os registros do 

público comumente propagam críticas negativas ao canal e configuram o espaço dos 

comentários como um lugar de ódio e não de debate democrático), nem com o youtuber. As 

crianças afirmaram que o diálogo com o youtuber não é fácil por meio desse recurso. 

Comunicar-se diretamente com o produtor dos vídeos é uma realidade distante para as 

crianças, o que contradiz o discurso dos youtubers que busca construir uma relação de 

proximidade entre eles e o público, como será discutido no próximo capítulo. A não 

fertilidade do debate nos comentários contribui para que muitos colaboradores do grupo focal 

ignorem o recurso e não interajam nesse espaço. 

 Outro ponto que merece atenção é o aumento do engajamento do público entrevistado 

quando há uma meta sugerida pelo youtuber. Metas são propostas do produtor dos vídeos, o 

qual enuncia que tomará certa atitude, ou adquirirá um produto específico, desde que alcance 

um número determinado de likes, visualizações, inscrições ou comentários. Que efeitos de 

sentido essa indução revela? As crianças mostraram-se dispostas a contribuir para a 

concretização de um objetivo do canal ofertando ao youtuber respostas interativas. Nesses 

casos, as curtidas, as inscrições ou os comentários adquirem um caráter material/prático 

evidente e os usuários têm a sensação de estar fazendo parte de algo coletivo. O sentimento de 

pertencimento a um grupo é uma estratégia narrativa importante nos canais do YouTube. O 

youtuber Felipe Neto explora a ideia de uma coletividade não só propondo metas que 

envolvem milhares de usuários, mas também criando uma espécie de figura mascote para seus 

fãs: uma coruja. Aqueles que são inscritos no canal e que respondem aos pedidos de interação 

enunciados por ele são corujas, ou seja, fazem parte de um grupo, que se constitui como uma 

comunidade, embora não haja encontros físicos entre seus membros, os quais, provavelmente, 

sequer se conhecem. 
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3 ESTRUTURA E ESTRATÉGIA NARRATIVA DOS VLOGS 

 

O intuito da pesquisa, neste recorte, é investigar a relação entre o público infantil e os 

produtos oferecidos pelos youtubers. Desse modo, os esforços, aqui, estão direcionados para 

uma análise estrutural das narrativas do YouTube, buscando entender como as lógicas da 

produção e as estratégias narrativas dos vídeos estão articuladas no circuito de comunicação 

que envolve youtubers e crianças. A realização de uma análise não reducionista só foi 

possível graças ao estabelecimento de conexões entre a investigação da forma e as vozes dos 

sujeitos do campo em suas dimensões culturais.  

No debate com o grupo focal, oito canais foram citados como preferidos pelas 

crianças. O youtuber Felipe Neto é o mais popular, com três citações, seguido por Lucas 

Neto7, Irmãos Neto8, Brancoala9, João Victor Queiroz (JVNQ)10, Content11, Felps12 e Iberê 

Thenório com Mari Fulfaro13 (Manual do Mundo), cada um com um voto. Dessa amostra, 

dois youtubers produzem conteúdo sobre games (JVNQ e Felps), um mantém-se anônimo 

usando uma máscara e recursos de manipulação de áudio e trata de assuntos polêmicos do 

próprio YouTube (Content); um compartilha conteúdo educativo (canal Manual do Mundo) e 

quatro canais de youtubers adultos veiculam conteúdos variados no formato vlog (Felipe 

Neto, Lucas Neto, Irmãos Neto e Brancoala). Nesta sessão de análise, elegeu-se vídeos da 

categoria mais popular entre os membros do grupo focal para serem investigados. 

Vlog é um tipo de blog pessoal no qual são publicados materiais audiovisuais. Os 

vídeos são publicados com uma periodicidade constante nos canais da plataforma e, em geral, 

são gravados por webcams ou por equipamentos que simulam seu enquadramento, 

apresentando o youtuber, o qual conversa diretamente com a câmera, em primeiro plano. Os 

cenários de gravação dos vlogs, geralmente, são quartos ou simulações de ambientes íntimos. 

Essas características reforçam o apelo confessional e informal típico da categoria, que remete 

às primeiras produções audiovisuais para o YouTube. Trata-se de práticas que ganharam vazão 

graças à popularização das câmeras digitais e webcams, e ao convite do YouTube para 

transmitir-se na plataforma, afinal “broadcast yourself”, que pode ser traduzido como 

                                                
7 Lucas Neto. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/luccasneto>. Acesso em: 26.jul.2018. 
8 Irmãos Neto. Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCIR9VKPE70KJ4DX2zCjHObw>. Acesso 

em: 26.jul.2018.  
9 Brancoala. Disponível em: <tps://www.youtube.com/user/brancoala>. Acesso em: 26.jul.2018. 
10 JVNQ. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/jvnq>. Acesso em: 26.jul.2018.  
11 ConTV. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/ContenteGamer>. Acesso em: 26.jul.2018. 
12 Felps. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/FollowTheGamer>. Acesso em: 26.jul.2018.  
13 Manual do Mundo. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/iberethenorio>. Acesso em: 26.jul.2018. 

https://www.youtube.com/user/luccasneto
https://www.youtube.com/channel/UCIR9VKPE70KJ4DX2zCjHObw
https://www.youtube.com/user/brancoala
https://www.youtube.com/user/jvnq
https://www.youtube.com/user/ContenteGamer
https://www.youtube.com/user/FollowTheGamer
https://www.youtube.com/user/iberethenorio
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transmita-se, foi o slogan do YouTube de 2005 a 2012.  

Burgess e Green (2009, p. 79) definem o vlog como um formato coloquial de vídeos 

para o YouTube produzido por usuários da plataforma, a partir de uma técnica simples, 

“geralmente necessitando pouco mais que uma webcam e habilidades básicas de edição (...), 

constitui um modo de abordagem direta e persistente do espectador que o convida 

naturalmente a uma reação”. A princípio, os vlogs estavam associados a um alto grau de 

improvisação e espontaneidade, aspectos característicos dos hábitos de usuários da internet. 

Contudo, o que no início era um fenômeno de produções despretensiosas de usuários 

experimentando as possibilidades do YouTube, tem se tornado uma profissão de sucesso, 

inclusive financeiro, com um alcance de público que ultrapassa os 32 milhões de inscritos, 

nos canais mais famosos. Whindersson Nunes14 é o youtuber com o maior número de inscritos 

em seu canal no YouTube Brasil15. Para compreender as articulações entre vídeos, público e 

contexto cultural que revelem pistas sobre o que nesses vídeos fascina o público infantil, o 

esforço analítico deste capítulo procura reconhecer a estratégia narrativa das produções e 

examinar os recursos verbais e audiovisuais utilizados por elas. Seria a construção de uma 

performance de proximidade com o público o segredo do sucesso dos vídeos dos youtubers? 

Para responder a essa e a outras inquietações, realizou-se um trabalho analítico de 

materiais audiovisuais disponibilizados no YouTube, orientado metodologicamente pela 

análise de imagem e som (ROSE, 2003). A autora recomenda nove passos para a realização 

de análise de textos audiovisuais, os quais guiam a investigação desde a seleção dos 

referenciais teóricos e empíricos até a codificação dos dados coletados. “Escolher um 

referencial teórico e aplicá-lo ao objeto empírico” é a primeira recomendação metodológica 

feita pela autora; a seguir, a orientação é “selecionar um referencial de amostragem a ser 

analisado”, depois “selecionar um meio de identificar o objeto no referencial de amostragem” 

e “construir regras para a transcrição do conjunto das informações” (ROSE, 2003, p. 362). O 

quinto passo adotado por esta análise é “desenvolver um referencial de codificação baseado 

na análise teórica e na leitura preliminar do conjunto de dados” (ROSE, 2003, p. 362). A 

metodologia indica ainda a construção de tabelas de frequência para as unidades de análise, 

que abordem aspectos visuais e verbais do texto audiovisual e ainda a aplicação de estatísticas 

simples, caso necessário. São esses os passos sete e oito propostos pela a autora. O nono e 

                                                
14 Whindersson Nunes. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/whinderssonnunes>. Acesso em: 

31.out.2018. 
15 Disponível em <https://top10mais.org/top-10-maiores-canais-brasileiros-do-youtube/>. Acesso em: 

28.ago.2018. 

https://www.youtube.com/user/whinderssonnunes
https://top10mais.org/top-10-maiores-canais-brasileiros-do-youtube/
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último passo da análise é selecionar citações do texto audiovisual que ilustrem a pesquisa 

realizada. No decorrer deste capítulo, a pesquisa discorre sobre esses caminhos metodológicos 

ajustando-os às necessidades específicas de seu objeto.  

Registra-se, de partida, que o processo de seleção dos materiais aconteceu em diálogo 

com o grupo focal (COSTA, 2005) realizado. O youtuber selecionado para análise foi aquele 

citado mais vezes como preferido pelas crianças. Felipe Neto é o produtor de conteúdo que 

mais aparece nas discussões com o grupo e conta com mais de vinte e sete milhões de 

inscritos em seu canal16. Certificou-se que todos os colaboradores conhecem sua página e 

dividem opiniões sobre o youtuber. A maior parte do grupo, quatro meninas e um menino, 

refere-se a ele com adjetivos como legal, engraçado, divertido, maluco, “topster”17, etc. Os 

demais, dois meninos, atribuem qualidades negativas aos vídeos de Felipe Neto e a ele 

próprio, por meio de afirmações incisivas sustentando que não assistem a seus vídeos porque 

não gostam das produções, com tom de desdém. Para a análise, foram elegidos três vídeos 

disponibilizados no canal do youtuber, que tratam do mesmo tema: bilhetes de crianças. A 

escolha dos vídeos aconteceu baseada na proposta da pesquisa de inserir no debate um tema 

próximo da realidade das crianças. A infância parece atender satisfatoriamente a essa 

proposta. Tal recorte possibilita à pesquisa observar a percepção das crianças sobre um 

discurso que fala sobre elas, por um adulto cuja audiência principal é o público infantil18. 

No intuito de compreender os objetos de análise com mais clareza, construiu-se uma 

breve apresentação dos três vídeos selecionados. As três narrativas reúnem uma série de 

bilhetes supostamente escritos por crianças, que são lidos e analisados pelo youtuber com um 

tom criticamente ácido e humorado. A seguir estão dois quadros comparativos com 

informações sobre os vídeos e uma sinopse de cada produção. 

Vídeo 1: Os bilhetes de crianças mais engraçados19 

Esse vídeo foi o primeiro dos três a ser publicado no canal. Nele, o youtuber se 

apresenta e cita outro vídeo do canal, publicado no dia anterior à veiculação deste. Trata-se de 

um vlog sobre mensagens de mães no WhatsApp. Felipe Neto comenta sobre a grande 

quantidade de visualizações alcançadas com ele e afirma que, por causa do sucesso, 

                                                
16 Felipe Neto. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/felipeneto>. Acesso em: 07.nov.2018. 
17 Topster é uma gíria utilizada pelas crianças do grupo focal que significa, segundo elas, um modo de dizer que 

alguém é o melhor; tudo de bom. 
18 O youtuber Felipe Neto realizou uma enquete no próprio YouTube, pesquisando a faixa etária do seu público. 

89% das respostas são de pessoas com menos de 18 anos de idade. 39% tem até 12 anos. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=4g5A-WO2xJ8>. Acesso em: 05.out.2018. 
19 Vídeo 1: “Os bilhetes de crianças mais engraçados”. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-

Es4l6LWRWk&t=411s>. Acesso em: 06.nov.2018.  

https://www.youtube.com/user/felipeneto
https://www.youtube.com/watch?v=4g5A-WO2xJ8
https://www.youtube.com/watch?v=-Es4l6LWRWk&t=411s
https://www.youtube.com/watch?v=-Es4l6LWRWk&t=411s
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apresentaria agora o contraponto da história: bilhetes deixados por crianças. O youtuber lê e 

comenta uma série de bilhetes e finaliza o vídeo agradecendo pela audiência, sugerindo que o 

público assista ao vídeo que teria sugerido a produção deste. Felipe Neto ainda pede aos 

espectadores que interajam com o canal e anuncia a publicação de um vídeo inédito no dia 

seguinte.  

Vídeo 2: Bilhetes de crianças mais engraçados20 

O vídeo 2 é o segundo na ordem cronológica de publicação dentre os três 

selecionados. A narrativa começa com a divulgação de um livro lançado pelo youtuber, 

seguida da proposta ao público para que publicassem uma foto com a obra no Instagram e, em 

troca, o próprio Felipe Neto curtiria o post. A seguir, o youtuber comunica que tratará sobre o 

tema “crianças” no vídeo e começa a reagir a bilhetes escritos por elas. Para finalizar, convida 

o público para interagir com os recursos do YouTube (like, comentário, inscrição) e divaga em 

off com um dos membros de sua equipe de produção sobre um assunto desconectado do tema 

do vídeo.  

Vídeo 3: “Bilhetes de crianças mais engraçados - mim da dinheiro”21 (sic) 

O terceiro vídeo que será analisado é o mais recente dentre os três. Essa produção 

começa apresentando a proposta do vídeo (reagir a bilhetes de crianças) e divulgando a peça 

de teatro do youtuber, em turnê pelo Brasil. Em seguida, Felipe Neto lê e critica os bilhetes e 

finaliza convidando o público a se inscrever no canal, a curtir o vídeo assistido, a comprar seu 

livro, a comparecer à sua peça, a assistir a outro vídeo publicado e, por fim, a instalar seu 

aplicativo gratuitamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Vídeo 2: “Bilhetes de crianças mais engraçados!” Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Yrx1AXExT4k>. Acesso em: 06.nov.2018.  
21 Vídeo 3: “Bilhetes de crianças mais engraçados - mim da dinheiro” (sic). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=_kTUt8B8q3I>. Acesso em: 06.nov.2018. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yrx1AXExT4k
https://www.youtube.com/watch?v=_kTUt8B8q3I
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Quadro 1 – Primeiro quadro comparativo dos três vídeos em análise. 

 

Vídeo Título Duração Data de 

publicação 

Número de 

visualizações 

Número de 

curtidas 

1 Os bilhetes de crianças mais 

engraçados 

10’28” 9.mar.2017 10.092.847  1,1 milhão 

2 Bilhetes de crianças mais 

engraçados!  

13’18” 20.abr.2018 7.502.271 610 mil 

3 Bilhetes de crianças mais 

engraçados - mim da dinheiro  

13’39” 16.mai.2018 2.444.029 306 mil 

  

Fonte: elaborada pela pesquisa a partir de dados fornecidos pelo YouTube (vide notas 19 a 21). 

 
 

Quadro 2 – Segundo quadro comparativo dos três vídeos em análise. 

 

Vídeo Cenário Descrição oferecida pelo canal 

1 Sala de 

televisão 

Inscreva-se aqui: http://bit.ly/1f2kX84. Conheça a KABUM: 

http://www.kabum.com.br/felipeneto. |Snap: felipenetoreal | Insta: felipenetoreal | 

Twitter: felipeneto | Pesquisa por Letícia Bulhões | Categoria: Entretenimento 

2 Estúdio 

de 

gravação 

INGRESSOS: http://www.felipenetomegafest.com.br | COMPRE O NOVO LIVRÃO: 

Saraiva: http://bit.ly/2pnXR3V |Livrarias Curitiba: http://bit.ly/2FKIcGX | Fnac: 

http://bit.ly/2pnBb3B | Livrarias Cultura: http://bit.ly/2FMRXUX | TINTA DE CABELO 

FELIPE NETO: http://www.lojadasalonline.com.br/fel… | Inscreva-se aqui: 

http://bit.ly/1f2kX84 |Canal do Bruno: http://bit.ly/PlatinaKH |Canal Irmãos Neto: 

http://youtube.com/irmaosneto | Canal do Gab 

https://www.youtube.com/channel/UCr_t… | BAIXE O APLICATIVO FELIPE NETO 

ANDROID: http://bit.ly/2xNnwJh | IOS: http://apple.co/2fTBYpn | 

Instagram:http://instagram.com/felipeneto/ | Twitter: http://twitter.com/felipeneto 

Categoria: Entretenimento 

3 Estúdio 

de 

gravação 

Bilhetes de crianças mais engraçados do Brasil! Eu quero ter um filho só pra receber um 

bilhete desses! | Categoria: Entretenimento 

 

Fonte: elaborada pela pesquisa a partir de dados fornecidos pelo YouTube (vide notas 19 a 21). 

 

Para compreender a forma do produto cultural (vlog), analisa-se o modo de construção 

das narrativas, associando-o ao processo de recepção da audiência infantil. Desse modo, o 

referencial teórico ao qual esta análise se ancora sustenta o diálogo com a pesquisa de Jesús 

Martín-Barbero, já que busca investigar o circuito comunicacional sem fragmentar o olhar. 

Isso significa que mesmo que se aborde com mais profundidade, nesta seção, as 

https://www.youtube.com/redirect?redir_token=sVQdkajPkFaaveWZTzVp4jIEqFZ8MTUzNTgwNDM3NEAxNTM1NzE3OTc0&v=-Es4l6LWRWk&q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1f2kX84&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=sVQdkajPkFaaveWZTzVp4jIEqFZ8MTUzNTgwNDM3NEAxNTM1NzE3OTc0&v=-Es4l6LWRWk&q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1f2kX84&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=sVQdkajPkFaaveWZTzVp4jIEqFZ8MTUzNTgwNDM3NEAxNTM1NzE3OTc0&v=-Es4l6LWRWk&q=http%3A%2F%2Fwww.kabum.com.br%2Ffelipeneto&event=video_description
https://www.youtube.com/channel/UCi-g4cjqGV7jvU8aeSuj0jQ
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.felipenetomegafest.com.br&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.felipenetomegafest.com.br&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pnXR3V&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pnXR3V&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2FKIcGX&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2FKIcGX&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pnBb3B&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pnBb3B&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
http://bit.ly/2pnBb3B
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2FMRXUX&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2FMRXUX&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.lojadasalonline.com.br%2Ffelipeneto&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.lojadasalonline.com.br%2Ffelipeneto&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1f2kX84&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1f2kX84&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
http://bit.ly/1f2kX84
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FPlatinaKH&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FPlatinaKH&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
http://youtube.com/irmaosneto
http://youtube.com/irmaosneto
http://youtube.com/irmaosneto
https://www.youtube.com/channel/UCr_tyTABAzO_uX3QJmrEFTA
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2xNnwJh&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2xNnwJh&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fapple.co%2F2fTBYpn&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fapple.co%2F2fTBYpn&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Ffelipeneto%2F&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffelipeneto&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffelipeneto&v=Yrx1AXExT4k&redir_token=Wgobr-gZlbPqnV6RsiosOgv6W958MTUzNTgwNDM2N0AxNTM1NzE3OTY3&event=video_description
https://www.youtube.com/channel/UCi-g4cjqGV7jvU8aeSuj0jQ
https://www.youtube.com/channel/UCi-g4cjqGV7jvU8aeSuj0jQ
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características do produto/mensagem - vídeos - e do meio - YouTube, a pesquisa o faz sem 

considerá-los como o princípio único organizador da sociedade, transferindo a eles uma 

concepção instrumentalista que os privaria “de densidade cultural e materialidade 

institucional, convertendo-os em meras ferramentas de ação ideológica” (MARTÍN-

BARBERO, 1997, p. 279). Ao contrário, busca-se manter a tensão entre as mediações e os 

meios, entre a sedução e a resistência, que articula a lógica dos usos.  

 

É inserindo-os no mundo social e cultural que o autor se propõe a pensar os meios 

de comunicação, não como aparelhos, mas como instituições sociais que constituem 

e são constituídas pela sociedade, por suas práticas produtoras de sentido (JACKS; 

SCHMITZ, 2018, p. 117).   
 

 

 O próprio autor admite a centralidade dos meios (MARTÍN-BARBERO, 2018, p. 12-

13) na introdução da segunda edição brasileira do livro Dos meios às mediações, 

problematizando a mediação tecnicidade. Destacadamente, tal mediação não é apresentada 

com uma racionalidade manipuladora que torna as tecnologias o centro alienador da 

sociedade. Pelo contrário, Martín-Barbero anuncia a tecnicidade para além do tecnicismo, 

conferindo a ela uma abordagem mais próxima de uma destreza discursiva dos meios e de um 

desenvolvimento dos operadores perceptivos nos agentes comunicativos (MARTÍN-

BARBERO, 2018, p. 18). Isso significa articular a tecnologia ao modo que a população se 

relaciona com ela - seja compreendendo-a e utilizando-a com fascínio e autonomia, seja 

resistindo à suas ofertas.  

 

O que busco [...] é reconhecer que os meios constituem hoje espaços-chave de 

condensação e intersecção de múltiplas redes de poder e de produção cultural, mas 

também alertar, ao mesmo tempo, contra o pensamento único que legitima a ideia de 

que a tecnologia é hoje o “grande mediador” entre as pessoas e o mundo. 

(MARTÍN-BARBERO, 2018, p. 18, grifo do autor). 

 

 

 Também nessa perspectiva, Stuart Hall (2003) sustenta as referências teóricas deste 

estudo quando admite que existem etapas distintas no processo, cada uma com peculiaridades 

próprias, referentes às suas lógicas internas, mas concebe que há conexão entre elas. O teórico 

dos estudos culturais defende a vigência de uma conexão e de uma autonomia relativa entre os 

momentos do circuito comunicacional. Ao admitir que a comunicação funciona a partir da 

articulação de práticas interligadas, o autor afirma que só há concretização da mensagem 

quando as etapas se conectam efetivamente. Entender o que acontece no desenrolar desse 

processo exige, contudo, a compreensão específica das atividades autônomas de cada 

momento.  
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Nesse sentido, o desenvolvimento da análise acontece embasado na perspectiva da 

articulação, admitindo a validade de examinar as lógicas de cada nó da rede comunicativa. Se 

“enquanto cada um dos momentos, em articulação, é necessário ao circuito como um todo, 

nenhum momento consegue garantir inteiramente o próximo, com o qual está articulado” 

(HALL, 2003, p. 366), o presente estudo segue em busca de uma visão multiperspectívica 

(KELLNER, 2001), interessada nas imprecisões e ambiguidades apresentadas por fenômenos 

culturais, como as narrativas audiovisuais digitais contemporâneas, inclusive em seus 

aspectos formais. Assim sendo, articulações, mediações e usos sociais dos meios constituem o 

referencial teórico primordial para esta análise.  

 

3.1 “Não pode ser tudo no improviso?” 

  

A realização desta análise de imagem e som pretende verificar a hipótese a qual afirma 

que a relação de proximidade estabelecida entre o público infantil e os youtubers é fator 

importante para consolidação da linguagem contemporânea dos vlogs (evidenciada pelo 

sucesso de público22 em canais do YouTube, como o de Felipe Neto). Desse modo, o objeto 

empírico a ser identificado no referencial de amostragem trata dos recursos que geram 

proximidade entre público e youtuber. O termo proximidade é utilizado aqui como um modo 

de interpelar o público por meio da exibição do produtor do vídeo como uma figura 

semelhante ao espectador, ou seja, não como uma celebridade midiática inalcançável, mas 

como um usuário comum que construiu sua carreira produzindo vídeos para a plataforma. O 

emprego do termo dialoga com Jesús Martín-Barbero que se vale dele para refletir sobre a 

televisão. Segundo o autor,  

 

o espaço da televisão é dominado pela magia do ver: por uma proximidade 

construída mediante uma montagem que não é expressiva, e sim funcional, 

sustentada na base da "gravação ao vivo", real ou simulada. Na televisão, a visão 

predominante é aquela que produz a sensação de imediatez, que é um dos traços que 

dão forma ao cotidiano (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 295, grifo nosso). 

 

 

À época, a comparação voltava-se para a expressividade da TV em relação ao cinema, 

indicando que neste a linguagem é poética e fascina o espectador com uma magia que 

transfigura os arquétipos da realidade, distanciando o mundo cotidiano de um espaço próprio 

do cinema. Naquela, em outra via, o fascínio advém de um reconhecimento das figuras 

                                                
22 O canal de Felipe Neto conta com mais de 26 milhões de inscritos.  Disponível em: 

<https://www.youtube.com/user/felipeneto>. Acesso em: 17.out.2018.  

https://www.youtube.com/user/felipeneto
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apresentadas, um personagem ou um apresentador-animador, como interlocutores que 

interpelam o público com coloquialidade simulando o diálogo (MARTÍN-BARBERO, 1997). 

Assim, esta pesquisa se apropria da reflexão sobre a proximidade e propõe-se a buscar 

mecanismos geradores de tal sensação na construção sintática do texto, bem como nos 

recursos técnicos de áudio e vídeo. Para facilitar a realização da análise, a transcrição dos 

materiais audiovisuais foi realizada em unidades analíticas construídas com base na estrutura 

narrativa apresentada nos vídeos. Identificou-se quatro partes básicas:  

i. chamada; 

ii. apresentação do tema; 

iii. desenvolvimento do tema; 

iv. finalização. 

 Entende-se por chamada o momento inicial do vídeo, quando o youtuber estabelece o 

primeiro contato com o público, logo, é uma unidade narrativa importante para conquistar a 

atenção de quem assiste ao vídeo. A apresentação do tema é o momento em que o vídeo 

começa a abordar de fato o assunto principal, anunciando o que será discutido. No 

desenvolvimento do tema, ele discorre sobre o assunto proposto, registrando sua opinião no 

decorrer da fala. Na finalização, o youtuber agradece aos espectadores que assistiram ao vídeo 

e convida o público a interagir com o canal e/ou com os demais produtos que oferece. A 

tabela abaixo compara as durações de cada unidade de análise nos vídeos selecionados. 

 

Tabela 1 – Comparação do tempo de cada unidade de análise nos vídeos. 

 

Vídeo/ 

Duração 

Duração 

total 

Chamada Apresentação 

do tema 

Desenvolvimento 

do tema 

Finalização 

1 10’28” 33” 1’16” 8’22” 16” 

2 13’18” 24” 1’08” 10’12” 1’34” 

3 13’39” - 41” 12’30” 28” 

 

Fonte: elaborada pela pesquisa a partir de dados fornecidos pelo YouTube (vide notas 19 a 21). 

 

 

De início, destaca-se que os vídeos seguem a sequência das unidades de análise, 

respeitando um roteiro linear de quatro partes (à exceção do terceiro vídeo, que não apresenta 

a chamada). Essa supressão dialoga com o nível de reconhecimento público alcançado pelo 

youtuber. Em outras palavras, no terceiro vídeo, o mais recente dentre os três, Felipe Neto não 
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se apresenta ao público provavelmente sustentando a suposição de que quem assiste àquele 

vídeo tem um conhecimento prévio sobre sua figura.  

 Quanto à duração das unidades de análise, apurou-se que há uma correspondência de 

duração de cada uma delas nos vídeos. O cálculo do tempo médio das unidades indica que a 

chamada dura em torno de 30”, a apresentação do tema dura aproximadamente 1’16”, o 

desenvolvimento do tema, aproximadamente 10’21” e a finalização, 46”. Isso significa que a 

maior parte do vídeo, nos três exemplos, é destinada ao desenvolvimento do tema e que as 

demais partes ocupam menor espaço temporal nas narrativas. Contudo, descobriu-se no grupo 

focal que as marcas de linguagem rememoradas pelas crianças como características dos 

youtubers estão explícitas nas partes de menor duração nos vídeos: chamada e finalização. A 

frequência constante de uma abordagem imperativa para convites à interação nessas partes é 

apontada pela pesquisa como a razão para fixar tais unidades na memória das crianças 

entrevistadas. Discutir-se-á sobre as sugestões de interatividade adiante. 

Seguindo as orientações metodológicas e percebendo as necessidades específicas desta 

pesquisa, o processo de definição dos códigos pretendeu verificar a hipótese da proximidade. 

Para tanto, foram elaboradas as seguintes categorias analíticas: 1) diálogo direto com o 

público; 2) marcas de um discurso de autenticidade; 3) cenário; 4) efeitos especiais de 

montagem; 5) convites à ação.  

O diálogo direto com o público (1) é uma categoria que pode ser observada por meio 

do uso reiterado do pronome de tratamento “você”, no singular e no plural, dos pronomes 

possessivos “seu(s)” e “sua(s)” e do emprego constante de verbos no imperativo, em todas as 

unidades de análise, nos três vídeos. O olhar voltado diretamente para a câmera é um recurso 

audiovisual observado em todas as produções analisadas durante quase todo o tempo - com 

raras exceções, nos casos em que há inserções de interlocutores no ambiente do vídeo, como 

será discutido adiante. Por meio da combinação dos referidos recursos verbais à tática 

audiovisual de jogo direto com a câmera, o youtuber busca aproximar-se de seu público e 

produzir a sensação de estar conversando com quem assiste ao vídeo. Ademais, os recursos 

oferecidos pela plataforma, como os comentários, favorecem essa impressão de proximidade, 

como foi apresentado no capítulo 1. A construção verbal com o diálogo direto, olhando para a 

câmera, ou seja, para quem está do outro lado da tela, procura diminuir a distância física entre 

os atores comunicativos. Assim, o efeito de sentido gerado no público é a impressão de que 

Felipe Neto está se dirigindo a ele, ao espectador, de modo a desficcionalizar o discurso e 
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quebrar a transparência, aspecto tão querido no cinema clássico23. Tais características são 

indicadoras de uma estratégia narrativa que almeja o estabelecimento de proximidade entre 

youtuber e usuário.  

As marcas de um discurso de autenticidade (2) são também referenciais codificadores 

significativos para as averiguações desta pesquisa. Entende-se por autêntico o discurso que 

supostamente revela características essenciais do sujeito. Dito de outro modo, ser autêntico é 

deixar transparecer sua identidade fundamental, é permitir-se agir de acordo com o que há de 

mais íntimo em sua natureza. A noção de autenticidade é problemática no cenário 

contemporâneo que fragmenta identidades e funda subjetividades “cada vez mais voltadas 

para formas flexíveis, múltiplas, epidérmicas, fluidas e mutantes de ser e estar no mundo” 

(SIBILIA, 2015, p. 358). Sem a segurança de uma definição precisa do “eu”, o sujeito busca 

aparecer socialmente para que seja visto e aprovado pelos seus pares. Para existir, ele 

performa a si mesmo almejando ser percebido de acordo com o que pretende. O 

comportamento performático, porém, não deseja perder a chancela do autêntico, de modo que 

a 

 

superexposição em franco crescimento e a suposta transparência que se almeja por 

toda parte hoje parecem coincidir com a definição de certa autenticidade igualmente 

valorizada, mas que não se assenta mais nas profundezas da própria interioridade. 

Em vez disso, e quase que ao contrário, essa ‘verdade’ se constrói no plano do 

visível. Talvez porque a performance implica um corpo que se expõe e, nesse gesto, 

cria-se a si próprio. Isso significa que essa subjetividade ganha forma e existência à 

medida que (e na medida em que) se mostra e aparece, performa e se performa 

(SIBILIA, 2015, p. 358).   

 

 

No ciberespaço, sujeitos interagem entre si segundo uma lógica da visibilidade, a qual 

instiga os usuários da web a transmitirem-se para o olhar do outro. Contudo, as características 

do meio digital favorecem a revelação do espontâneo, do autêntico, daquilo que há de 

essencial no sujeito. “É possível que vivamos, atualmente, tanto na “era da performance” 

como na “era da autenticidade”?” (SIBILIA, 2015, p. 358). De diferentes modos e entremeado 

a distintas unidades analíticas, o discurso que quer ser percebido como autêntico vem à tona 

nos vlogs de Felipe Neto. Por meio de um tom confessional em sua fala, o youtuber relata 

experiências próprias, expõe dúvidas pessoais e incertezas. A manifestação de sua 

individualidade transmite credibilidade ao discurso midiático que sustenta: ser uma figura 

pública que compartilha suas opiniões e percepções com o público de modo autêntico. Isso é 

feito principalmente na unidade de análise “desenvolvimento do tema”, mas aparece também 

                                                
23 Ver “O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência”, de Ismail Xavier (2005).  
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na unidade “apresentação do tema”. Os trechos da fala de Felipe Neto que seguem ilustram 

esse aspecto: 

Vídeo 1 - Apresentação do tema: 

 

Porque criança serve pra duas coisas: deixar a gente puto e fazer a gente rir. Isso 

quando não é a nossa, porque quando é a nossa eu não sei qual é a sensação porque 

eu ainda não tive né? Pretendo ter em breve. Nem tão em breve assim, mãe, sossega! 

Calma, mãe, mãe!! Volta aqui, mãe! Ela, ih, já tá correndo pela casa comemorando. 

Fodeu.24 

 

 

Vídeo 2 - Desenvolvimento do tema 

 

Eu sou tão merda pra lembrar das coisas, principalmente quando era dever de casa, 

na época que eu era pequeno que eu lembro que uma vez teve aquele negócio de 

fazer o feijãozinho no pote de danoninho, lembra? Você botava algodão dentro e 

botava o feijãozinho. Eu lembro que eu fiquei duas semanas esperando o broto 

nascer e não nascia aquela porra, só ficava o algodão. Até que um dia eu fiquei puto, 

arranquei aquela coisa dali e percebi que eu não tinha posto o feijãozinho. Então eu 

te entendo, criança, porque o diário do meu feijãozinho: primeiro dia - eu não plantei 

porque eu me esqueci. Décimo quinto dia - só agora eu percebi que esqueci. [...] 

Sabe, as crianças elas são inocentes, acho muito bonitinho. eu não sei, cara. Vocês 

vão fazer a criança de vocês acreditar no Papai Noel, na fada do dente? Eu não sei, 

cara. Eu fico meio… (Bruno: acho que é só quando você tem filho). Eu sei, cara, eu 

fico meio “tem que ter filho pra isso”. Mas eu fico meio tenso, eu não sei se eu vou 

mentir pro meu filho pra ele ficar fantasiando com isso. Eu não sei… Acho que eu 

vou mentir, mas eu vou fazer um jeito que ele próprio descubra a mentira antes dos 

amiguinhos.25 

 

 

Vídeo 3 - Desenvolvimento do tema 

 

Eu confesso que eu estou me controlando aqui porque a minha vontade real é de 

falar muito sobre a nova geração dos adolescentes das crianças atuais, porque está 

difícil. [...] Esse lance de mamãe explicou e não tá entendendo não era muito assim 

na minha época, mano.26  
 

 

 O apelo confessional e testemunhal é notório nos trechos acima. Essa abordagem 

corriqueira nos vlogs do YouTube revela a força da exposição da individualidade das pessoas 

para estabelecer uma relação de proximidade com o interlocutor. Felipe Neto revela-se como 

uma pessoa real que vive dúvidas e que deseja compartilhar suas inseguranças com aqueles 

que assistem a ele. Quem são as figuras com as quais se deseja compartilhar angústias se não 

os amigos?  

                                                
24 Os bilhetes de crianças mais engraçados. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-

Es4l6LWRWk&t=411s>. Acesso em: 28/08/2018. 
25 Bilhetes de crianças mais engraçados! Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Yrx1AXExT4k>. 

Acesso em: 28/08/2018. 
26 Bilhetes de crianças mais engraçados - mim dá dinheiro. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=_kTUt8B8q3I>. Acesso em: 28/08/2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=-Es4l6LWRWk&t=411s
https://www.youtube.com/watch?v=-Es4l6LWRWk&t=411s
https://www.youtube.com/watch?v=Yrx1AXExT4k
https://www.youtube.com/watch?v=_kTUt8B8q3I
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De acordo com Foucault (1988), a confissão é uma das formas culturalmente 

reconhecidas e tipificadas de discurso de verdade que o sujeito é suscetível e capaz 

de dizer sobre ele mesmo. Sua prática envolve a autoinspeção, a 

autoproblematização e o automonitoramento como condição para identificar em si 

um problema, falha ou transtorno e a partir daí produzir uma confissão 

(SACRAMENTO, 2017, p. 5). 

 

 

 Quando se expõe, o youtuber compromete a si mesmo e transfere à narrativa uma 

validade moral, ou seja, dota o seu discurso de uma credibilidade autêntica que reforça a 

proximidade com o público. 

Além do apelo confessional e da exposição de sua individualidade, o youtuber busca 

construir um discurso de autenticidade por meio da tentativa de exibir uma postura 

despretensiosa na produção dos vídeos. A edição das produções mantém intervenções 

externas imprevistas e sustentam-nas como incontroláveis. O barulho de um caminhão de lixo 

passando na rua, mesmo que praticamente inaudível, é citado como acontecimento real e 

cotidiano concomitante à gravação do primeiro vídeo. O grito do irmão de Felipe Neto (que 

também é youtuber, dono de um canal com mais de 20 milhões de inscritos27), vindo de um 

outro cômodo da casa, surpreende o desenvolver do terceiro vídeo, é incorporado à fala de 

Felipe e fortalece a impressão de naturalidade, cotidianidade e autenticidade de seu discurso. 

O enquadramento do primeiro vídeo registra a entrada e a saída de um cachorro de estimação 

no cenário de gravação, aparentemente imprevistas, que também não são desconsideradas pela 

edição. O animal adentra o cenário vindo dos bastidores da gravação e sai pela porta que 

sugere outro cômodo. Depois de alguns minutos de vídeo, o cachorro aparece novamente 

posicionado no mesmo lugar. Na segunda aparição não se percebe a entrada do animal. 

Quando o plano abre, ele já está inserido no cenário, onde permanece até a finalização do 

vídeo. A sensação de estar assistindo a um registro de um momento corriqueiro na intimidade 

da residência é reforçado com essa passagem. 

Seguindo a proposta da manutenção de fatos inesperados na edição dos vlogs, a 

inserção de interlocutores no interior do vídeo é também um recurso importante. No segundo 

e no terceiro vídeos duas figuras masculinas, membros da equipe de produção, fora do quadro 

de câmera, intervêm por vezes na gravação dos vídeos. Felipe Neto dialoga com um deles, 

cujo nome é Bruno, mais frequentemente. As conversas surgem mais vezes a partir de uma 

intromissão do interlocutor na fala do youtuber do que de um chamado deste para a 

participação daquele. Analisou-se quais efeitos de sentido a inserção de um ponto de diálogo 

                                                
27 Luccas Neto. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/luccasneto>. Acesso em: 07.nov.2018. 

https://www.youtube.com/user/luccasneto
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interno ao vídeo poderia gerar e detectou-se que a presença de Bruno, principalmente, 

intensifica a sensação de autenticidade e espontaneidade do discurso. Isso porque a fala de 

Felipe Neto aproxima-se ainda mais de uma conversa informal entre amigos (youtuber, 

usuário e, agora, Bruno), na qual o livre fluxo de pensamento estaria guiando a narrativa. As 

intromissões de Bruno amplificam a proposta de informalidade e despretensão do canal, que 

se afasta de produções com roteiro rígido e se aproxima de um trabalho espontâneo.  

Nesse sentido, o cenário de gravação (3), que simula um quarto ou o interior de um 

cômodo da residência do youtuber, também corrobora para a efetivação de uma relação 

próxima entre ele e o público. Estar no interior da casa de uma figura pública confere ao 

usuário uma sensação de intimidade bem quista à estratégia do youtuber e cativante ao 

público. A relação construída assemelha-se àquela mantida por amigos, que se visitam e 

conversam despretensiosamente. Questiona-se até que ponto essa despretensão é genuína de 

modo mais aprofundado no capítulo 3, no qual se discute sobre a percepção das crianças 

acerca de um comportamento performático ou não dos youtubers.  

Nos vídeos analisados neste trabalho, existem dois cenários: o primeiro, no qual foi 

gravado o vídeo mais antigo e o segundo, onde os dois mais recentes foram produzidos. O 

primeiro ambiente aproxima-se de uma sala de estar residencial, com uma televisão ao fundo, 

decoração típica desse espaço (pequena estante, prateleiras com livros, sofá, tapete, ar 

condicionado) e uma porta ao fundo no canto esquerdo do vídeo que sugere a entrada para 

outro ambiente da casa. Nesse vídeo, o destaque está no rosto do youtuber, que se posiciona 

em primeiro plano. Felipe Neto explora o espaço no início da narrativa movimentando-se 

rapidamente pela suposta sala (ver figura 1), mas passa o restante do vídeo bem próximo à 

câmera (ver figura 2). 
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Figura 1 – Frame de vídeo 1. O youtuber desloca-se pelo cenário de gravação, descalço, reproduzindo um 

comportamento da intimidade doméstica. 

 

 
  

Fonte: Felipe Neto, 2017.28 

 

 

Figura 2 – Frame de vídeo 1. Enquadramento adotado pelo youtuber na maior parte do vídeo. 

 

 
 

Fonte: Felipe Neto, 2017.29 

 

                                                
28 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-Es4l6LWRWk&t=411s>. Acesso em: 15.ago.2018.  
29 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-Es4l6LWRWk&t=411s>. Acesso em: 15.ago.2018.  

https://www.youtube.com/watch?v=-Es4l6LWRWk&t=411s
https://www.youtube.com/watch?v=-Es4l6LWRWk&t=411s
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O cenário de gravação do segundo e do terceiro vídeos aqui analisados é diferente do 

que foi observado acima. Como mostra a figura 3, o youtuber fala em frente a uma parede 

repleta de pequenos quadros com dizeres em inglês e português sobre temas variados e não 

relacionados ao conteúdo do vídeo. Uma estante no canto esquerdo completa a decoração. 

Nela, estão troféus, bonecos, uma bola, caixas e outros pequenos objetos que compõem a 

direção de arte do cenário. A decoração é despojada e a iluminação do ambiente é 

significativamente mais elaborada quando comparada ao vídeo 1. Existem pontos de luz na 

parede do fundo e uma iluminação distribuída no cenário que se concentra no centro do 

quadro, onde fica o youtuber. As luzes e o cenário, no segundo e no terceiro vídeos, revelam a 

exploração de possibilidades oferecidas por um ambiente similar a um estúdio profissional de 

produção audiovisual.  

 

Figura 3 – Frame de vídeo 2. Cenário de gravação com decoração despojada e iluminação de estúdio.  

 

 
    

Fonte: Felipe Neto, 2018.30 

 

É fato que a sensação de “lar” é diminuída com tal proposta de cenário. O ambiente se 

parece mais com um estúdio de gravação do que com uma sala de estar, por exemplo. O 

sucesso de Felipe Neto, tanto de público quanto financeiro, possibilitou ao youtuber 

remodelar a visualidade de suas produções, de modo a torná-las mais elaboradas 

esteticamente e mais refinadas no quesito “montagem”, como demonstrar-se-á a seguir. O 

                                                
30 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Yrx1AXExT4k>. Acesso em: 15.ago.2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yrx1AXExT4k
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cuidado com a iluminação e com a decoração do espaço demonstram um caráter menos 

amador da produção, o que não finda, contudo, a busca por um discurso espontâneo e 

autêntico. O youtuber utiliza a linguagem característica da plataforma, com tom confessional 

e despretensioso, amparado por uma estrutura técnica audiovisual complexa que trabalha em 

prol do discurso de autenticidade. 

Assim como há um desenvolvimento no cenário de gravação dos vídeos, existe 

também uma complexificação das técnicas de edição das produções. A categoria “efeitos 

especiais de montagem” (4), investiga de que modo os recursos de edição utilizados 

corroboram para a sensação de proximidade entre youtuber e público. Nos três vídeos, os 

cortes são frequentes e os planos são montados com uma dinâmica ágil. Trata-se de um 

recurso comum nos vlogs: os cortes abruptos, ou jump cuts, que são utilizados para 

“proporcionar agilidade e humor às suas videopostagens” (SACRAMENTO, 2017, p. 8). O 

zoom é utilizado reiteradas vezes nas produções selecionadas por esta pesquisa, de modo que 

a tomada começa enquadrando o youtuber do peito para cima e finaliza mais fechada, 

garantindo destaque ao rosto da figura humana. Esse recurso transmite a quem a assiste a 

sensação de estar se aproximando do rosto de Felipe Neto a cada enunciado proferido. A 

distância física diminuída é um recurso literal gerador de proximidade. Além disso, o 

youtuber aparece em planos subsequentes em uma distância variável da câmera, sem que o 

tempo mínimo para seu deslocamento seja registrado, o que intensifica o dinamismo dos 

vídeos.  

Os três vídeos utilizam efeitos especiais para a transição de telas entre a leitura dos 

bilhetes. Tais efeitos são aprimorados do primeiro para o terceiro vídeo de modo que, no 

primeiro, a transição acontece com um ruído de apito, estilo “biii”, e uma tela preta. No 

segundo e no terceiro, essas transições variam entre uma tela com a imagem de uma coruja 

(espécie de mascote destinado aos fãs), junto a um som de apito, e uma tela pixelizada com o 

símbolo de avanço e a palavra next (próximo, em inglês), junto a um som de chiado, como o 

de uma televisão em busca de sintonização de canais (ver figura 4).  
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Figura 4 – Frame de vídeo 3. Transição de tela com efeito especial. 

   

 
   

 Fonte: Felipe Neto, 2018.31 
  

 

O recurso do preto e branco (P&B) é utilizado em todos os vídeos analisados, porém, 

no primeiro, é empregado quando o youtuber interpreta outras personas - crianças autoras dos 

bilhetes e personagens citados em sua fala. Nos dois últimos vídeos, tal recurso não aparece 

nas leituras dos bilhetes, mas segue sendo utilizado em momentos de interpretação de 

personagens citados por Felipe Neto e é empregado, ainda, de uma nova maneira. Trata-se da 

associação do P&B a momentos de imprevistos na gravação, ou seja, falhas da performance - 

seja na fala do youtuber, seja pelo acontecimento de intromissões fora do tema - que são 

mantidas na montagem. Essa escolha de direção, como foi demonstrado anteriormente, gera 

no público a sensação de credibilidade discursiva. Isso porque expor o erro ou o imprevisto 

aproxima a performance do youtuber a um comportamento real, suscetível a acontecimentos 

do acaso, e afasta-a de uma produção completamente controlada e programada, que poderia 

soar artificial.  

Outro ponto explorado com mais refinamento nos dois últimos vídeos é a divisão de 

tela para a exibição dos bilhetes lidos por Felipe Neto. Essa prática ocorre desde a primeira 

produção analisada, porém, nas duas últimas os bilhetes são inseridos com recursos visuais de 

movimento, que dinamizam a leitura e a apresentação dos pequenos textos. Em outras 

palavras, alguns dos bilhetes são apresentados divididos em partes ou têm trechos destacados 

                                                
31 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_kTUt8B8q3I>. Acesso em: 15.ago.2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=_kTUt8B8q3I
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para o público. Essa empreitada visual caminha para a facilitação da visualização e do 

entendimento do público, guiando a observação do usuário de acordo com o argumento 

defendido pelo youtuber.  

Há ainda inserções de imagens que ilustram a fala do youtuber sobre a tela nos dois 

últimos vídeos, recurso que amplia o potencial persuasivo do youtuber de modo a explicitar 

comparações e referências por ele utilizadas (ver figura 5). Algumas inserções aparecem em 

formato de hipertextos, ou seja, em quadros clicáveis que direcionam o usuário para outras 

páginas a partir do clique. Os hipertextos aparecem ao final dos três vídeos, direcionando o 

público a outras produções do canal. Cada inserção é acompanhada por um ruído que 

evidencia a aparição da imagem na tela. 

 

Figura 5 – Frame de vídeo 3. Inserção de imagem no canto esquerdo do vídeo que ilustra a referência enunciada 

pelo youtuber. 

  

 
  

Fonte: Felipe Neto, 2018.32 

 
 Pontualmente, existem ainda outros recursos audiovisuais que complementam a 

linguagem dos vlogs analisados, tais como efeitos visuais na tela que acompanham o áudio - 

grito agudo associado ao trincar da tela, grito forte associado à sensação de pancada com a 

câmera -, e zoom out para criar a sensação de suspense. Considera-se que os efeitos especiais 

de montagem são recursos importantes para a consolidação da relação de proximidade entre 

youtuber e público porque, com o aprimoramento das técnicas, os vídeos tornam-se cada vez 
                                                
32 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_kTUt8B8q3I>. Acesso em: 15.ago.2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=_kTUt8B8q3I
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mais dinâmicos na montagem, cheios de movimento, cores e agilidade. Desse modo, o 

diálogo com a câmera é cada vez menos estático e a multiplicidade de efeitos especiais 

fascina o público diante do discurso crítico e humorado do youtuber. Além disso, os recursos 

aqui apresentados são próprios de um linguagem da web, o que por si só confere um caráter 

de proximidade com o público. Isso porque tais ferramentas audiovisuais são resultados de 

um processo histórico de usos do meio que produziram uma visualidade específica dos 

usuários para os usuários. 

 

Figura 6 – Frame de vídeo 3. O youtuber convida o público a interagir com o vídeo, apontando para os botões 

clicáveis oferecidos pela plataforma.  

 

 
  

Fonte: Felipe Neto, 2018.33 

 

Prossegue-se, agora, para a última categoria analisada nos vídeos que remete aos 

“convites à ação” (5) proferidos ao público por Felipe Neto. Ela reúne todas as menções do 

youtuber para ampliar o contato do público com ele e com suas produções, seja no interior da 

plataforma YouTube ou mesmo para além dela. Tais convites aparecem em todos os vídeos 

analisados reiteradas vezes, principalmente na unidade “finalização”. O youtuber convida o 

público a interagir com o vídeo, citando recursos oferecidos pela plataforma (ver figura 6). 

Deixar o like no vídeo, inscrever-se no canal, assistir a outros vídeos disponibilizados, tudo 

isso é proposto por Felipe Neto e aparece de forma incisiva em sua fala. Em um dos vídeos 

                                                
33 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_kTUt8B8q3I>. Acesso em: 15.ago.2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=_kTUt8B8q3I
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analisados, o primeiro na sequência cronológica, o youtuber pede aos usuários que deem like 

no vídeo antes mesmo de apresentar o tema da narrativa. Ao se dar conta disso, o youtuber 

reforça o pedido e desafia o público apresentando a figura-mascote que construiu. 

Representada por uma coruja, essa figura simboliza os usuários que são fãs de Felipe e 

aceitam seus desafios, como esse de curtir o vídeo antes mesmo de saber se gostariam do 

conteúdo. Abaixo está a transcrição de um trecho da fala referente a esse momento: 

 

Então não se esquece, se inscreve aqui no canal, dá like nesse vídeo… Gente eu nem 

falei sobre o que é esse vídeo ainda. Mas tudo bem, dá like sem saber. Eu quero ver 

se você é uma coruja mesmo.34 

 

 

A constante busca por interação é característica marcante da linguagem dos youtubers 

e foi exemplo utilizado pelas crianças do grupo focal para se referir à performance de seus 

vloggers preferidos, como visto anteriormente. No primeiro encontro com o grupo, montou-se 

um set de gravação e foi proposto às crianças que imitassem o youtuber a que mais gostam de 

assistir. Houve um momento de excitação do grupo, que estava admirado com a estrutura 

montada (câmera, tripé, microfone, chroma key), justaposto a uma sensação de 

constrangimento com as circunstâncias: os olhares dos colegas assistindo à gravação e a 

pressão de estar diante do aparelho de filmagem. Mesmo assim, todas as crianças aceitaram a 

proposta e, diante da câmera, reproduziram o modo pelo qual o youtuber costuma se 

apresentar nos vídeos e imitaram os convites à interação que propõe reiteradamente. Não 

houve elaboração das falas para além disso.  

Nota-se que o quesito interatividade é fundamental para o funcionamento do YouTube, 

que é uma plataforma de caráter participativo, nos termos de Jenkins (2009a). A cultura da 

participação possibilita a interação com os produtores dos vídeos (youtubers), incentiva a 

criação de um canal próprio pelos usuários e instiga o público a registrar sua participação 

interagindo com os vídeos. Quanto mais gente estiver participando, mais atrativa será a 

plataforma. Para o circuito de comunicação, o engajamento amplia a circulação de 

informações e a articulação de sujeitos. Para o youtuber, o número de pessoas conectadas com 

suas produções lhe garante espaço midiático e um possível retorno financeiro (atualmente o 

YouTube remunera os canais de acordo com as horas de exibição dos vídeos e com o número 

de inscritos35). Para o YouTube, quanto mais usuários ativos na plataforma, mais acessos serão 

                                                
34 Os bilhetes de crianças mais engraçados. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-

Es4l6LWRWk&t=411s>. Acesso em: 28/08/2018. 
35 As diretrizes para monetização dos canais no YouTube estão disponíveis no sistema de Ajuda da plataforma. 

Disponível em: <https://support.google.com/youtube/answer/72857?hl=pt-BR>. Acesso em: 31.ago.2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=-Es4l6LWRWk&t=411s
https://www.youtube.com/watch?v=-Es4l6LWRWk&t=411s
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efetuados e mais movimentada será a stream. Para os usuários, quanto mais pessoas 

envolvidas na stream, maior é a possibilidade de diálogo e compartilhamento de opiniões. O 

aspecto colaborativo é comum no ciberespaço onde, como anuncia Pierre Lévy (2015), é 

permitido a grandes coletividades estar em um circuito de comunicação que acontece em 

tempo real para além das fronteiras geográficas, econômicas e culturais. Nesse ambiente e por 

intermédio dele, a troca de saberes é facilitada e o sentido é construído coletivamente (LÉVY, 

2015). 

É interessante perceber que as práticas dos usuários no interior da plataforma são 

expandidas para além dos limite do YouTube. Henry Jenkins (2009a, p. 384) define como 

transmídias as “histórias que se desenrolam em múltiplas plataformas de mídia”. Ou seja, 

transmidiáticas são as narrativas que fluem entre os suportes comunicacionais e exploram as 

peculiaridades de cada plataforma para integrar o discurso em diferentes pontos de contato 

com o público e engajá-lo com a história. O potencial transmidiático do youtuber Felipe Neto 

desenvolveu-se progressivamente ao longo do período de tempo entre a publicação dos três 

vídeos selecionados. O primeiro, veiculado em março de 2017, restringe-se às possibilidades 

do YouTube e os convites à interação mencionam o like, a inscrição, o acesso a outros vídeos 

da plataforma e indica a publicação de novo conteúdo em breve. Todas essas são ações 

internas à stream.  

O segundo, de abril de 2018, amplia os horizontes interativos para além dos recursos 

próprios do YouTube. Felipe Neto convida seu público a comprar o livro36 que escreveu, o 

qual estaria disponível em todo o Brasil. Se no primeiro vídeo, a chamada foi a unidade de 

análise utilizada para que o youtuber se apresentasse ao público, no segundo, é utilizada para 

apresentar o seu livro - e não a si próprio. O convite à interação é explorado ainda mais de 

modo a instigar os compradores do livro a postarem uma foto com o objeto no Instagram, 

outra rede social na qual Felipe Neto também está inserido. O youtuber afirma que ele curtiria 

pessoalmente todas as postagens em que ele fosse marcado com o livro. Essa proposta ratifica 

a estratégia de estar próximo do público, o que, inclusive, foi objeto de debate em um dos 

encontros com o grupo focal quando uma colaboradora afirmou que acredita na autenticidade 

do discurso de Felipe Neto no YouTube porque também o segue no Instagram, rede social na 

qual, segundo ela, “pode acompanhar muito a vida” (Colaboradora 2) do youtuber. Percebe-se 

que a construção da relação de proximidade com o público caminha para horizontes 

transmidiáticos evidentes e facilitadores da sensação de intimidade. Tal estratégia, sob a ótica 

                                                
36 NETO, Felipe. A vida por trás das câmeras. 1ª edição. São Paulo: Ediouro, 2017. 
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da recepção infantil constatada nesta pesquisa, tem sido eficaz.  

No terceiro vídeo (maio de 2018), são mencionados outros dois convites à interação, 

além daqueles oferecidos pelo YouTube e da compra do livro. Um deles é a aquisição de 

ingressos para o Felipe Neto MegaFest37, peça em turnê no Brasil que leva aos palcos 

improvisos e quadros do canal do youtuber apresentados ao vivo, com a participação dos fãs. 

Outro convite refere-se ao acesso ao aplicativo do youtuber, gratuito e repleto de novos 

conteúdos. Conclui-se, nesse sentido, que Felipe Neto tem alcançado diferentes pontos de 

contato com o público, o que fortalece uma narrativa transmidiática cada vez mais próxima da 

audiência.  

Seguindo na categoria 3, “convites à ação”, aponta-se um outro tipo de solicitação 

feita nos vídeos. De modo categórico, o youtuber desafia o público a fazer uma declaração de 

amor aos pais no vídeo 1, por exemplo. O desafio é proposto na unidade narrativa 

“desenvolvimento do tema”: 

 

Aliás, eu vou propor um desafio agora pra vocês. É, não adianta ficar fugindo, “ah, 

não vou cumprir o desafio”. Vai cumprir sim! Se é coruja, vai cumprir. Se você tem 

entre 10 e 18 anos, eu quero que você vá agora na sua mãe e no seu pai e só fale 

isso: te amo.38 

 

 

Mais uma vez, o diálogo direto e imperativo se faz presente de modo incisivo. Nesse 

caso, a consequência da ação ultrapassa os limites do meio digital e atravessa a relação 

familiar das crianças que assistem ao canal. O youtuber, que fala de dentro de sua casa, induz 

o público a ter comportamentos específicos em suas próprias casas. É possível entendê-lo 

como um amigo conselheiro? 

A partir desta desta análise, considera-se que a construção de uma relação de 

proximidade entre youtuber e público é a principal estratégia narrativa dos vídeos analisados. 

Apurou-se ainda, a partir da experiência do campo, que a recepção infantil dos vlogs 

concentra-se no campo da fruição e não do questionamento, de modo que o objetivo de criar 

intimidade entre público e youtuber é significativamente alcançado com as crianças do grupo 

focal. Isso porque elas demonstraram, em geral, que não questionam os aspectos formais e 

discursivos da narrativa e que se concentram no diálogo estabelecido com o youtuber. 

Percebeu-se com o grupo focal que o usuário não se questiona sobre a produção do conteúdo 

ou sobre o porquê de aquela figura estar falando sobre aquele assunto, daquela maneira. Ele se 

                                                
37 Para maiores informações sobre o evento, consultar o site <https://www.felipenetomegafest.com.br/>. Acesso 

em: 27.ago.2018. 
38 Os bilhetes de crianças mais engraçados Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-

Es4l6LWRWk&t=411s>. Acesso em: 28/08/2018. 

https://www.felipenetomegafest.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=-Es4l6LWRWk&t=411s
https://www.youtube.com/watch?v=-Es4l6LWRWk&t=411s
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concentra na performance, a qual o convence por conta de uma estratégia narrativa embasada 

na busca por um discurso autêntico e próximo a ele. A pesquisa perguntou aos colaboradores 

sobre o que os fazia gostar dos vídeos. A resposta da maioria concentrou-se no campo da 

performance do youtuber, evidenciando o caráter crítico e humorado das falas:  

 

Colaborador 1: “Eu gosto porque é divertido”. 

Colaborador 2: “É legal porque é engraçado, ele zoa muito”. 

 

 

As crianças se assustaram com a ideia de existir um roteiro, mesmo que aberto, para a 

produção dos vlogs. Quando provocadas sobre a noção de uma estrutura narrativa construída 

previamente visando um discurso coerente com a proposta da autenticidade, as crianças 

questionaram se não era tudo feito no improviso, para usar os termos do grupo. Uma das 

colaboradoras enunciou a frase que intitula esta seção do texto (3.1) e mobilizou os colegas, 

os quais concordaram com ela. O grupo demonstrou-se surpreso com a estruturação de uma 

pré-produção para a gravação de vlogs. Contudo, como será discutido no capítulo seguinte, 

mesmo que a maioria das crianças tenha se preocupado em se preparar para a gravação, os 

ajustes, destaca-se, não abrangeram a etapa de produção e organização de conteúdo. Dito de 

outro modo, as crianças não mencionaram em seu ritual de preparação para a filmagem 

qualquer estruturação de roteiro, mesmo que aberto. Depreende-se disso que “o que dizer” e 

“como dizer” em um vlog para o YouTube é concebido por elas como algo improvisado, 

espontâneo, que não necessita de um planejamento prévio. Essa concepção está articulada à 

percepção do argumento da autenticidade espontânea sustentado nas performances dos 

youtubers a que assistem. 

A sensação de que produzir um vídeo é tarefa fácil aproxima público e produtor 

porque não cria uma barreira técnica visível entre tais agentes. Por mais que, a partir da 

análise, seja percebido o esforço dos produtores em elaborar previamente as produções - 

pesquisando os conteúdos, apresentando-os de maneira organizada, em um espaço-temporal 

razoável para os hábitos da plataforma - o que transparece aos colaboradores é o caráter de 

improvisação. A familiaridade com os recursos de gravação e edição associada à competência 

retórica dos youtubers em explorar a linguagem informal nos vlogs indicam porquês para a 

questão do grupo. Desse modo, a negociação de sentido realizada entre os colaboradores e a 

oferta simbólica dos vídeos acontece sob a posição de leitura preferencial, do modelo 

codificação/decodificação (HALL, 2003), já que as crianças decodificam o código do 

improviso (ou que quer ser visto assim) como tal.  

Para explorar a percepção crítica das crianças, foi analisado com o grupo um vídeo do 
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youtuber Felipe Neto. Trata-se do primeiro vídeo selecionado para a análise realizada logo 

acima: “Os bilhetes de crianças mais engraçados”. Identificou-se, com as crianças, as quatro 

unidades estruturais que constroem a narrativa (chamada; apresentação do tema; 

desenvolvimento do tema e finalização) e obteve-se significativa compreensão do grupo para 

identificar as partes da estrutura narrativa no vídeo exibido. No debate, os colaboradores 

conseguiram associar a divisão proposta a outros vídeos a que costumam assistir e perceberam 

que existe uma semelhança no formato dessas produções. As crianças indicaram, ainda, a 

presença frequente de devaneios nos vídeos, caracterizadas por divagações na fala do 

youtuber que se afastam do tema do vídeo. Esse recurso reforça o potencial autêntico do 

discurso, já que o aproxima de um fluxo de pensamento não programado ou roteirizado.  
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4 INTERAÇÃO, EXPERIÊNCIA E PERFORMANCE 

 

 Nesta parte da pesquisa, a proposta é compreender a articulação entre o contexto 

cultural da sociedade contemporânea e o processo de negociação de sentido feito pelo público 

infantil com os vídeos de youtubers. A partir dos dados colhidos na pesquisa empírica, 

destaca-se um eixo de discussão o qual aborda o meio, o produto, o receptor e, com efeito, o 

contexto cultural. Trata-se da recepção infantil do discurso de autenticidade construído pelos 

youtubers. Tal discussão surge em decorrência do segundo encontro com o grupo focal 

quando foi possível verificar a percepção dos colaboradores sobre a fala dos youtubers como 

uma expressão espontânea e improvisada, distante de uma produção vinculada a um sistema 

de entretenimento. Essa percepção revela um modo de uso dos produtos culturais do YouTube 

que indica pistas do cenário comunicativo contemporâneo, sobre o qual se pretende refletir 

nas páginas seguintes.  

De partida, reitera-se que a análise de recepção não se reduz à interpretação dos vídeos 

pelas crianças. Esse é, de fato, um momento importante para compreender a dinâmica 

comunicacional em análise, mas não é o único. Para além da perspectiva “psicológico-

condutivista”, interessada no estímulo-resposta (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 278), esta 

análise aborda a recepção na perspectiva barberiana, ou seja, também como algo que precede 

a produção das mensagens e interfere no processo de construção de sentido dos vídeos. A 

relação de conexão mútua entre produção e recepção é apresentada no mapa das mediações 

desenvolvido por Martín-Barbero (2018), especialmente no eixo sincrônico, o qual articula as 

lógicas de produção e as competências de recepção. O segundo mapa das mediações 

(MARTÍN-BARBERO, 2018) é estruturado sobre dois eixos: o diacrônico, que articula 

matrizes culturais (MC) e formatos industriais (FI), e o sincrônico, que relaciona lógicas de 

produção (LP) e competências de recepção (CR). Toda a discussão barberiana, inclusive o 

mapa das mediações, está encadeada com a cultura, a comunicação e a política: um tripé 

primordial para a compreensão holística do processo comunicativo. O mapa barberiano 

apresenta, além dos eixos analisados nesta pesquisa, quatro mediações que articulam seus 

pontos. São elas: institucionalidade, tecnicidade, socialidade e ritualidade. Não interessa 

abordá-las neste recorte, mas indica-se que se pretende investigá-las em futuras pesquisas. Na 

imagem a seguir é possível visualizar as articulações estruturadas em diacronia e sincronia. 

Nela, para fins de adaptação, foram suprimidas as mediações comunicativas da cultura que 

não são abordadas diretamente neste texto.  
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Figura 7 – Mapa das mediações 

 

 

 

Fonte: Adaptado pela pesquisa a partir de Jesús Martín-Barbero (2018, p. 16). 

 

O eixo diacrônico remete à relação entre matrizes culturais e formatos industriais. 

Trata-se de uma abordagem histórica que procura articular cultura popular e cultura de massa. 

A partir de uma análise diacrônica, Martín-Barbero (2018, p. 16, grifos do autor) investiga a 

“espessura das cumplicidades entre discursos hegemônicos e subalternos, assim como a 

constituição (...) de gramáticas discursivas originadas de formatos sedimentares de saberes 

nativos, hábitos e técnicas expressivas.” Em outras palavras, a pesquisa barberiana se esforça 

para compreender de que modo o popular está presente no massivo, ou seja, de que modo os 

formatos industriais estão articulados aos hábitos culturais do povo. A proposta, que 

corresponde à perspectiva dos estudos culturais, complexifica a comunicação porque 

considera as práticas de sedução entre povo e meios e desmistifica a noção de um 

maniqueísmo estrutural em que as matrizes culturais seriam suprimidas pela modernidade 

comunicativa.  

Pensar a diacronia no recorte desta pesquisa é perceber de que modo os hábitos 

culturais dos sujeitos no YouTube se fazem presentes nos formatos industriais da plataforma, 

como os vlogs, por exemplo. A cultura das webcams e as práticas comunicativas dos sujeitos 

dentro e fora da web dialogam com o surgimento do YouTube e com a estruturação de seu 

formato.  

 

Se o YouTube parece ter aparecido da noite para o dia, é porque já havia uma 

miríade de grupos esperando por algo como o YouTube; eles já tinham suas 

comunidades de prática que incentivavam a produção de mídia DIY, já haviam 

criado seus gêneros de vídeos e construído redes sociais por meio das quais tais 

vídeos podiam trafegar (JENKINS, 2009b, p. 145). 
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A competência comunicativa dos youtubers em explorar a cultura popular do 

ciberespaço está, então, diretamente relacionada ao fato dos produtores serem também 

usuários da stream, o que os coloca a par do funcionamento da plataforma e, portanto, 

conhecedores das práticas de acesso. Como apontam Burgess e Green, 

 

para atuar efetivamente como participante na comunidade do YouTube, não basta 

simplesmente importar convenções aprendidas da prática criativa de outros lugares, 

nem as competências culturais exigidas para executá-las (por exemplo, da produção 

profissional de televisão). O “sucesso” [...] parece ser angariado ao se explorar de 

maneira eficiente essas competências específicas do site (2009, p. 98). 

 

 

Desse modo, o formato das produções de youtubers está ancorado no funcionamento 

da plataforma e dialoga com os saberes compartilhados pelos usuários-não-produtores. É 

assim que os vlogs tornam-se capazes de interpelar o público: por meio de uma relação 

produção/recepção atenta às expectativas dos sujeitos no ambiente do YouTube. 

O eixo sincrônico, por sua vez, demarca a articulação entre lógicas de produção e 

competências de recepção, de modo a ressaltar como ambas constituem-se mutuamente. De 

acordo com as reflexões de Martín-Barbero (2018), a conexão entre produção e recepção 

extrapola os limites da transmissão unilateral de mensagens. Para além disso, os dois polos 

estão conectados desde a sua concepção inicial. Isso significa que as lógicas de produção 

operam de acordo com as demandas dos receptores, que são construídas culturalmente. Inclui-

se no escopo do repertório cultural do povo os produtos culturais advindos dos meios de 

comunicação, os quais também constroem a bagagem cultural dos receptores. A partir dessa 

relação simbiótica, são produzidos os programas de televisão ou os vídeos do YouTube, por 

exemplo. As expectativas do que se quer ver e do que é produzido estão em movimento sobre 

o eixo sincrônico dos mapas das mediações. 

A relação entre produção e recepção no ciberespaço, objeto de debate do primeiro 

capítulo deste trabalho, configura-se como um exemplo da sincronia entre lógicas de 

produção e competências de recepção. No YouTube, a participação do público é constante e 

revela a popularidade das produções. Quantidades de visualizações, likes, inscrições, 

compartilhamentos, comentários, tudo isso indica quais são os vídeos de maior sucesso. 

Ademais, as impressões do público sobre os vídeos interferem diretamente nas novas 

produções. A participação na web é, inclusive, estimulada pelos produtores, os quais 

comumente pedem ao público sugestões de conteúdos para direcionar a criação dos próximos 

materiais àquilo que é requisitado pelos fãs.  

Parece que a fidelização do público infantil aos youtubers está associada justamente à 
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articulação entre matrizes culturais, formatos industriais, lógicas de produção e competências 

de recepção (perspectivas diacrônica e sincrônica, respectivamente). Ou seja, os youtubers, 

que também vivenciam o YouTube enquanto usuários, se apropriam da linguagem e do 

comportamento dos sujeitos na plataforma e associam às suas produções características 

inerentes aos hábitos do ciberespaço. E quais são esses hábitos? São a interação de agentes 

comunicativos por intermédio de recursos acessíveis da web e a busca por uma comunicação 

espontânea e informal com os demais usuários, seus pares - produtores ou não -, 

compartilhando vídeos, inscrevendo-se em canais e até mesmo criando suas páginas próprias. 

Nesse espaço, os saberes são compartilhados e a possibilidade de se tornar uma figura pública 

está dada para todos os usuários da rede. Afinal, o que diferencia um usuário da plataforma de 

um youtuber de sucesso se não a empreitada de vir a sê-lo?  

As atividades de usuários comuns e de youtubers nas redes sociais e nas plataformas 

de streaming, como o YouTube, são semelhantes no formato e no estilo. O meio oferece a 

todos as mesmas possibilidades básicas, então, supostamente, todos poderiam se tornar 

empreendedores de sucesso. Muitos youtubers brasileiros, como Felipe Neto, começaram a 

carreira como usuários produtores de conteúdo para plataforma e se tornaram reconhecidos 

com os milhões de acessos aos seus vídeos, sem o suporte de um outro meio de comunicação. 

Ou seja, o sucesso aconteceu dentro do YouTube, a partir da interpelação competente dos 

agentes comunicativos. 

Conclui-se, nessa linha, que a propagação de canais produzindo vlogs com milhões de 

visualizações deve-se, então, a pelo menos dois fatores. Um deles é o fomento cultural à 

participação e à exibição de si mesmo para o outro39, produzido pela popularização de 

recursos técnicos, como as câmeras em smartphones, e pelas facilidades para publicação de 

vídeos autorais no YouTube. O outro fator ao qual se deve o sucesso dos vlogs é a procura da 

audiência por dialogar com seus pares na comunicação, buscando produções de 

entretenimento menos engessadas e artificiais e mais próximas da realidade dos sujeitos 

comuns. A sensação de proximidade entre agentes comunicativos, possibilitada pela cultura 

do ciberespaço, é diferente daquela percebida entre público e atores e atrizes da televisão ou 

do cinema, por exemplo. As distâncias simbólicas entre sujeitos comuns e sujeitos 

hollywoodianos são apresentadas como um espaço significativamente maior do que aquelas 

sustentadas entre usuários-não-produtores do YouTube e youtubers. A partir da discussão 

desenvolvida no capítulo anterior, constatou-se que tal sensação é mediada pelo formato do 

                                                
39 Tal fomento dialoga com práticas de outras mídias, como a televisão, que tem popularizado produções como 

os reality shows desde 2000 (SCHECHNER, 2002, p. 112).  
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meio e pelas estratégias narrativas das mensagens. Aqui, soma-se a isso os hábitos culturais 

dos sujeitos que indicam historicamente como é o uso social dos meios.  

Interação, compartilhamento, likes, todos esses recursos oferecidos pela plataforma 

YouTube são mecanismos familiares às crianças no sentido de estarem incorporados aos seus 

hábitos de navegação. Mais que isso, a interação é uma atividade que os colaboradores da 

pesquisa dominam, ou seja, uma atividade sobre a qual possuem saberes suficientes para 

entender, criticar, executar e reproduzir. Tais sujeitos são dotados de controle e liberdade 

relativos, porém suficientes para que tomem as rédeas de sua agência comunicativa e tracem 

laços com o meio que correspondam à intimidade criada com a plataforma. Por mais que a 

televisão também seja um meio que está em contato com o cotidiano do público infantil, o 

modo de uso dos sujeitos com o meio não é tão interativo. Existe, nesse sentido, uma distância 

entre as crianças e a TV que está relacionada aos hábitos de participação menos efetivos e à 

redução do controle de navegação do usuário nesse meio. Os artistas que aparecem na tela da 

TV são entendidos, em geral, como pessoas distantes do público, postas em outro patamar 

porque estão em um lugar no qual não se pode estar tão facilmente, graças a uma barreira 

técnica, financeira e institucional aparentemente inexistente no YouTube.  

Já no ciberespaço, produtores de conteúdo (possíveis figuras famosas) e usuários-não-

produtores habitam o mesmo ambiente e todos podem alimentar o fluxo de informação da 

rede. Desse modo, os eixos sincrônico e diacrônico estão articulados sob uma noção movente 

e a performance das figuras de sucesso não apresenta alterações significativas em comparação 

com a performance dos sujeitos “comuns” na internet. Ou é a performance dos sujeitos 

“comuns” que se aproxima daquela apresentada pelos famosos?  

 

4.1 Teoria das mediações e estudos de performance: diálogos possíveis 

  

Para situar teoricamente a reflexão desta pesquisa propiciada pelos dados empíricos, 

propõe-se um debate sobre o conceito de performance. A restrição de Martín-Barbero em 

propor uma definição sistematizada para mediações coincide com a premissa dos estudos de 

performance que evita apresentar uma definição clara para o termo. Tal corrente “resiste a 

uma definição fixa. Estudos de performance não estimam a 'pureza'. Eles funcionam melhor 

quando operam em meio a uma rede densa de conexões.”40 (SCHECHNER, 2002, p. 19, 

tradução nossa). O caminho da articulação de pensamentos de modo transdisciplinar é um 

                                                
40 “Performance studies resists fixed definition. Performance studies does not value “purity”. It is at its best 

when operating amidst a dense web of connections.” 
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ponto de diálogo entre a teoria barberiana e o estudos de performance. Diante de tal conexão, 

uma questão intriga esta pesquisa: de quais outros modos os estudos da cultura dialogam com 

os estudos de performance? Schechner demarca cinco áreas de contato entre as teorias de 

performance e as ciências sociais, sendo que uma delas indica a afinidade dos estudos de 

performance com a “análise de vários modos de comunicação (além das palavras escritas)”41 

(2002, p. 11, tradução nossa). Tal abordagem preocupa-se com a dinâmica do processo 

cultural comunicativo e atenta-se aos desdobramentos advindos não somente da análise de 

registros textuais tradicionais, mas também daqueles que surgem com as ações dos sujeitos na 

comunicação cotidiana. Como foi apresentado, a empreitada barberiana na América Latina 

para investigar a comunicação aconteceu de modo bastante similar (MARTÍN-BARBERO; 

BARCELOS, 2000). É possível, então, afirmar que a performance na comunicação, isto é, o 

modo de agir dos sujeitos em interação, revela pistas para compreender as mediações culturais 

que constituem um circuito comunicativo? Como a performance no ciberespaço é percebida 

pelas crianças entrevistadas neste trabalho? 

A fim de aprofundar a relação entre estudos da cultura e de performance, Schechner 

(2002) apresenta a proposta de Dwight Conquergood que também sublinha uma das áreas de 

atuação dos estudos de performance articulada aos processos culturais. Para ele, a chave 

metodológica está em pensar a cultura como um processo e não como um produto, como um 

verbo e não como um substantivo, ou seja, menos como um sistema reificado e mais como um 

processo dinâmico e instável. “O que acontece com nosso pensamento sobre performance 

quando a colocamos fora da estética e a situamos no centro da experiência vivida?”42 

(CONQUERGOOD apud SCHECHNER, 2002, p. 19, tradução nossa). Mudar o lugar de 

onde se faz as perguntas também é o que propõe Martín-Barbero quando passa dos meios às 

mediações para pensar a comunicação e a cultura. A rede de comunicação cotidiana é a 

“experiência vivida” pelos sujeitos nos espaços comuns. O interesse pela experiência é 

recorrente na escrita barberiana, que apresenta afinidade com Walter Benjamin sobre o tema. 

O autor judeu alemão coloca em foco a experiência social para compreender as 

transformações da cultura. 

 

Para Benjamin, [...] pensar a experiência é o modo de alcançar o que irrompe na 

história com as massas e a técnica. Não se pode entender o que se passa 

culturalmente com as massas sem considerar a sua experiência. Pois, em contraste 

com o que ocorre na cultura culta, cuja chave está na obra, para aquela outra a chave 

                                                
41 “analysis of various modes of communication (other than the written words)”  
42 “What happens to our thinking about performance when we move it outside of aesthetics and situate it at the 

center of lived experience?”  
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está na percepção e no uso (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 72, grifos do autor). 

 

 

 Este trabalho está de acordo com tal perspectiva porque, aqui, interessa menos a 

abordagem dos meios como o centro racionalizador da comunicação e mais o modo pelo qual 

as pessoas se relacionam com eles. Nesse sentido, a dedicação ao campo da experiência para 

compreender questões culturais amplas está diretamente relacionada aos estudos de Schechner 

(2002) que buscam analisar o comportamento do sujeito em geral em eventos diversos. A 

novidade trazida por Schechner é a realização da análise dos acontecimentos enquanto 

performance. O autor afirma que a configuração de um evento como performance depende do 

contexto histórico e cultural, ou seja, dizer que algo é performance depende de uma 

convenção cultural responsável por outorgar ou não a ele o status de performance. Nesse 

caso, é a tradição do contato dos sujeitos com o objeto que o configura como performático. 

Contudo, o pesquisador propõe que qualquer coisa pode ser estudada enquanto performance 

porque, em geral, tudo revela uma interpretação particular de algo ou de alguém. Eventos 

podem ser estudados sob uma noção movente, a partir de perspectivas de áreas diversas, que 

indagam o objeto a partir de sua prática multidimensional. Desse modo, a comunicação 

cotidiana pode ser estudada enquanto performance desde que analisada sob o espectro da 

experiência do sujeito em contato com os demais agentes comunicativos. 

O diálogo entre as duas correntes de pensamento (mediações e performance) é válido 

ao processo de pesquisa que investiga o fenômeno comunicacional no ciberespaço justamente 

por conta do interesse na experiência. A web é palco de interações sociais e culturais que 

vinculam pessoas a partir de experiências constantes e vivas para as quais os sujeitos são 

convidados incessantemente a participar. “O mundo não aparece mais como um livro a ser 

lido, mas como uma performance para participar”43 (SCHECHNER, 2002, p. 21, tradução 

nossa), principalmente em um espaço propício para a agência do sujeito a partir do 

compartilhamento de saberes, como é o ciberespaço (LÉVY, 2015). Seguindo a premissa que 

entende a atividade de usuários no YouTube (e nas demais plataformas de navegação na web) 

como um fenômeno cultural, procura-se compreender como a experiência entre usuário e 

youtuber revela características do cenário comunicativo contemporâneo, o qual parece estar 

alicerçado em um discurso de proximidade e autenticidade. Essa investigação está 

intimamente vinculada a processos culturais contemporâneos reveladores de um discurso 

performático que tenta apagar a linha que separa a performance da realidade. É o que 

                                                
43 “the world no longer appeared as a book to be read but as a performance to participate in” 
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Schechner (2002) entende por performance make-belief, a qual tem sido, para ele, uma 

tendência do século XXI que se estende aos espaços da vida cotidiana.  

A performance make-belief parte da premissa do fazer acreditar e se esforça para 

conquistar a confiança do público para convencer ao próprio performador e aos outros daquilo 

que está sendo feito. Desse modo, a distinção entre realidade e aparência se esmaece. O 

discurso de autenticidade dos youtubers nos vlogs é exemplo dessa tendência, afinal não é 

possível classificar os vídeos como ficcionais porque apresentam a identidade “verídica” dos 

sujeitos, revelando o nome, o rosto, as opiniões e a intimidade deles. Contudo, também não é 

possível afirmar que os vlogs expõem livremente as facetas mais autênticas e espontâneas dos 

protagonistas. Afinal, o ciberespaço é um espaço social construído por padrões de 

comportamento que são elaborados pelos sujeitos e seguidos por eles para alcançar a sensação 

de pertencimento a uma comunidade que “atua” de um modo específico. 

Para explicar o entendimento da “atuação” na vida cotidiana, Schechner apresenta 

caminhos menos dependentes da noção de interpretação dramática, característica do teatro 

enquanto ambiente artístico. Performar na vida cotidiana é uma tentativa de descrever a 

ambígua e complexa atividade diária dos sujeitos, a qual revela uma série de 

“comportamentos restaurados44” (SCHECHNER, 2002, p. 22, tradução nossa), ou seja, 

vivenciados mais de uma vez, que orientam e ajustam os papéis sociais a serem 

desempenhados em situações específicas. Sujeitos desenvolvem um comportamento 

performático para cada contexto, de acordo com o que aprendem ao longo da vida observando 

seus pares e treinando seus corpos em situações práticas.  

A performance cotidiana é um assunto complexo porque fluidifica significativamente 

a separação entre o que parece ser e o que é, de fato. “A afirmação ‘agora estou performando’ 

é comumente acompanhada por outra afirmação tão insistente quanto ela: ‘o que estou 

fazendo é representar a mim mesmo’. Então, onde está ou quem é o verdadeiro eu?”45 

(SCHECHNER, 2002, p. 176, tradução nossa). Quem performa na vida real performa a si 

mesmo, mas essa persona “real” é construída por uma série de comportamentos restaurados, 

ditados por códigos culturais, sociais e históricos. Quando se observa o performativo como 

uma categoria cotidiana torna-se árduo manter uma distinção entre aparência e realidade, 

entre o que é criado e o que é verdade. Passa-se a questionar até que ponto existe algo 

essencial ao sujeito que estaria escondido no âmago de cada um.  

                                                
44 “restored behaviors” 
45 “The assertion, ‘Now I am performing’ is often met by another equally insistent assertion, ‘The role I am 

playing is myself.’ So where or who is the real me?” 
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Discutir sobre a experiência performática no ciberespaço é pensar quais são os ajustes 

de comportamentos feitos para exibir-se nesse ambiente. Tendo em vista a discussão dos 

estudos de performance e o que foi apresentado no capítulo anterior sobre a relação entre o 

discurso de youtubers e a recepção do público, a expressão performance da proximidade é 

concebida por esta pesquisa como um esforço conceitual para sustentar o diálogo entre os 

estudos da cultura e os estudos de performance no cenário comunicativo abordado aqui. A 

expressão surge a partir da articulação de Schechner (2002) e Jesús Martín-Barbero (1997), 

tendo em vista o que este entende por proximidade e o que aquele reconhece por performance. 

Sobre performance, a discussão apresentada logo anteriormente esforça-se para estruturar a 

proposta do autor e, por mais que não esgote o amplo refletir do campo, demonstra 

minimamente a abordagem dos modos de agir na vida cotidiana - e na comunicação, portanto, 

- enquanto performance.  

Sobre a proximidade, a perspectiva barberiana, que foi apresentada no capítulo 

anterior, pensa os discursos que aproximam meio e sujeito receptor sob uma cotidianidade 

familiar, a partir do ambiente televisivo. No YouTube, as premissas tecnológicas são um tanto 

diferentes, contudo, se por um lado, o serviço de streaming tal como é configurado estimula a 

inovação narrativa em razão da sua heterogeneidade e multiplicidade criativa, por outro, nota-

se, depois de mais de uma década da sua criação, sua convergência (JENKINS, 2009) com as 

narrativas televisivas, de modo que estas se constituem como âncoras estratégicas àquelas em 

diversos sentidos, principalmente quando se constroem buscando identificação do público. 

Assim, a estratégia televisiva de não exibir “rostos misteriosos ou encantadores demais” 

(MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 295) se faz presente no esforço dos youtubers em sustentar 

uma relação de proximidade com os usuários. No YouTube e na televisão, “os rostos [...] serão 

próximos, amigáveis, nem fascinantes nem vulgares. Proximidade dos personagens e dos 

acontecimentos: um discurso que familiariza tudo, torna "próximo" até o que houver de mais 

remoto” (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 295).  

Nesse sentido, a performance da proximidade é apresentada como um conjunto de 

ações feitas para exibir facetas dos sujeitos que remetam a uma cotidianidade familiar ao seu 

interlocutor. Sua aplicação nos vlogs leva à frente a discussão porque, além dos mecanismos 

imagéticos e discursivos de aproximação, se apropria ainda da chancela de autenticidade 

conferida pelos hábitos do ciberespaço. O make-belief, isto é, o borramento entre o que é real 

ou não, é alcançado por características formais das produções e é potencializado pelo espaço 

no qual elas são compartilhadas.  
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Para elucidar essa questão, compara-se a performance de um apresentador de 

televisão, de um personagem de telenovela e de um youtuber. O apresentador exibe-se com 

mais proximidade do que um personagem de uma telenovela, por mais que ambos revelem 

características cotidianas, porque o primeiro está no eixo make-belief e o segundo no make-

believe. Este é diferente daquele porque trata de performances que “mantêm um limite claro 

entre o mundo da performance e a realidade cotidiana”46 (SCHECHNER, 2002, p. 35, 

tradução nossa). Assim, o pacto com quem assiste ao programa é distinto daquele feito com 

quem assiste à telenovela: nas telenovelas o artista representa ficcionalmente uma pessoa (e 

não a si próprio), nos programas de TV o artista exibe, supostamente, sua própria 

subjetividade (portanto, aparece como ele mesmo, um sujeito comum, real). Entre o 

apresentador e o youtuber a premissa de proximidade é semelhante porque ambos revelam-se 

sujeitos comuns, cotidianos, não travestidos de outrem. Contudo, aquele que está inserido na 

TV é cercado de um aparato institucional, técnico e financeiro, que distancia sua figura do 

público - é complexo para o espectador estar no lugar do apresentador e viver a mesma 

experiência de emissão. Por outro lado, uma vez que YouTube é um meio interativo e 

acessível tanto para usuários quanto para produtores, para experienciar aquilo que vive o 

youtuber, basta que o usuário se proponha a produzir seus próprios vídeos. Logo, em uma 

escala hipotética crescente da performance de proximidade estariam o personagem da 

telenovela, o apresentador de TV e o youtuber.  

 

4.2 “Eles são eles mesmos!” 

  

Se os vlogs são exemplos de uma performance make-belief sob o eixo da proximidade, 

como os usuários a percebem nos vídeos? Como eles participam dela? Instigada por essa 

problemática, a pesquisa questionou as crianças do grupo focal sobre o comportamento (ou a 

performance) dos youtubers nos vlogs a que assistem, especialmente sobre Felipe Neto, já que 

foi ele o mais citado pelo grupo nos encontros. A partir de debates sobre o discurso de 

autenticidade sustentado por tais figuras de sucesso em suas produções, investigou-se a 

percepção do grupo sobre o caráter performático dos youtubers. A ideia foi introduzida no 

debate com o grupo a partir da abordagem do make-believe, a performance do faz de conta. O 

exemplo utilizado foi a telenovela, produto cultural ao qual a maioria do grupo tem (ou já 

esteve em) contato. Indagou-se sobre a performance dos atores para investigar se as crianças 

                                                
46 “mantain a clearly boundary between the world of performance and everyday reality”  
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tinham clareza da separação entre artista e personagem. Em conjunto, o grupo foi categórico 

em afirmar que entende o que é a atuação cênica, o que pôde ser comprovado quando eles 

mesmos citaram exemplos de filmes, novelas e peças de teatros com esse tipo de 

performance. Ficou evidente que todos já haviam tido contato com produções ficcionais e que 

conseguiam apontar recursos performáticos de caracterização dos atores, como alterações no 

modo de vestir, de andar e de falar. Nessa perspectiva, as crianças consentiram que a 

performance de personagens fictícios consiste em representar um personagem que foi criado.  

Porém, a transposição da noção de performance para os youtubers mostrou-se algo 

inédito aos colaboradores, os quais não associaram, a princípio, o comportamento dos 

youtubers a uma representação de qualquer personagem, nem deles próprios. Ao contrário, o 

debate defendeu a naturalidade, para usar os termos do grupo, dos youtubers, evidenciando a 

espontaneidade da fala nos vlogs. Essa foi a primeira opinião enunciada por duas meninas 

integrantes do grupo. Elas foram enfáticas ao afirmar que os youtubers são autênticos quando 

produzem seus vídeos e revelam a naturalidade no improviso da fala. Tal opinião sustenta que 

os youtubers não constroem personagens de si mesmos quando gravam os vídeos. Pelo 

contrário, expõem sua intimidade e dividem suas verdades com o público. Partiu das crianças, 

inclusive, a associação da plataforma YouTube a uma rede social, na qual seria garantida ao 

produtor de conteúdo total liberdade de expressão.  

 

Moderadora: já que estamos falando de youtubers, será que a gente pode pensar que 

os youtubers estão interpretando um personagem? 

Colaboradora 3: não, porque eles são eles mesmos... eles não precisam muito se 

mudar porque o YouTube é como uma rede social que você pode se libertar! 

Colaboradora 2: acho que o YouTube é mesmo pra mostrar mais como que ele é 

mesmo na vida dele e não criar outro personagem. 

 

 

Associar o comportamento de um youtuber ao comportamento de qualquer usuário de 

redes sociais diversas (Facebook, Instagram, Twitter) é, no contexto dessa posição, sustentar 

a credibilidade de suas ações e opiniões, a partir do fato primordial configurador dessas redes: 

ser um meio digital para a exposição da individualidade. Essa percepção denota credulidade 

nos youtubers, configurando suas narrativas como relatos espontâneos, sem qualquer tipo de 

construção de personagem. 

No decorrer do debate, dois meninos apresentaram uma posição contrária àquela 

apresentada acima. O argumento foi uma alteração no modo de agir dos youtubers com o 

público em comparação ao que se imagina que façam em casa.  

 

Moderadora: você acha que o Felipe Neto é do jeito que ele parece no vídeo na vida 
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real? Na casa dele ele fala daquele jeito…  

Colaborador 6: não. 

Moderadora: por quê?  

Colaborador 6: é... porque... não sei... porque pra falar com os fãs dele, ele muda o 

jeito que ele fala em casa. 

Moderadora: ele precisa de criar um outro jeito de falar com os fãs?  

Colaborador 6: acho que sim... eu não sei.  

Colaborador 4: ele tem um jeito de falar com os fãs e outro jeito de falar com os 

familiares. Ele fala mais calmo com os familiares e tipo mais agressivo com os fãs. 

 

 

Nessas falas, o ambiente residencial aparece como um local onde não há qualquer tipo 

de performance. Schechner problematiza esse tipo de visão dizendo que, mesmo em 

ambientes íntimos, o comportamento dos sujeitos pode ser percebido enquanto performance.  

 

o que acontece quando as pessoas estão “de folga” - quando o juiz não está julgando, 

o professor não está ensinando, os pais não estão cuidando dos filhos? Durante esses 

momentos, o aspecto performático dos comportamentos comuns é menos óbvio, mas 

não está ausente. Deixamos de lado representações formais para desempenhar papéis 

que permitem um comportamento mais livre, os quais se parecem menos com 

dramas roteirizados do que com livres improvisações. As pessoas passam a ser 

“somente amigas”, o juiz revela que ele á alguém como eu, o(a) diarista toma um 

chá com o(a) dono(a) da casa. Mas “amigo” é “alguém como eu” também são papéis 

- que se misturam com o andamento a vida cotidiana em vez de aparecerem com 

destaque47 (SCHECHNER, 2002, p. 177, tradução nossa). 

  

 

Dessa discussão, decorre-se que cada ambiente demanda algum tipo de 

comportamento performático, sendo que as exigências são mais ou menos rígidas em alguns 

deles. Mas de que modo o ciberespaço medeia o comportamento dos sujeitos em navegação?  

Parece que no YouTube existe um padrão pré-estabelecido que indica aos sujeitos um 

comportamento “adequado" àquele espaço. Essas “normas” são construídas e reformuladas 

diariamente por meio da experiência do usuário (tanto o produtor quanto o não produtor de 

vídeo). A performance ajustada a esse meio vai ao encontro de um comportamento codificado 

de acordo com os hábitos do ciberespaço, os quais indicam comportamentos informais e, na 

maioria das vezes, bem humorados. O padrão para quem se transmite nos vlogs é performar a 

si mesmo, exibindo seu rosto, seu nome, sua casa, sua opinião. Espera-se que o sujeito esteja 

atualizado com os acontecimentos sociais de diversos segmentos e que saiba falar sobre eles 

com segurança e franqueza. 

                                                
47 “(...) what happens in less guarded moments, when people are “off duty” - when the judge is not judging, the 

teacher is not teaching, the parent are not parenting? During these times, the performance aspect of ordinary 

behavior is less obvious, but not absent. One sets aside formal enactments to play roles that allow more 

leeway in behavior, that are less like scripted dramas and more like loose improvisations. People become 

“just friends”, the judge shows that he is “an ordinary Joe like me,” the house-cleaner sits down with the 

house-owner for a cup of tea. But “friend” and “ordinary Joe” are also roles - ones that blend into the 

background of ongoing social life rather than stand out as highly marked.” 
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E para quem navega pelos canais, qual a performance adequada? A princípio, supõe-se 

que o comportamento comum esteja relacionado à interação opinativa, ou seja, comentar os 

vídeos assistidos, dialogar com comentários deixados por outros usuários, inscrever-se em 

canais, registrar likes… Contudo, como visto no primeiro capítulo, deixar rastros no YouTube 

é uma atividade mais complexa do que se imagina. A performance dos usuários está, nesse 

sentido, mediada por uma ampla gama de fatores que atrelam ao clique interativo conotações 

amplas. Exemplo disso é a resistência da maioria dos colaboradores do grupo focal em 

comentar os vídeos sem que haja uma meta proposta pelo youtuber a ser alcançada mediante 

um número de interações. Como exposto anteriormente, a justificativa para o não-comentar 

destacou que o espaço de diálogo entre usuários costuma ser baseado em críticas odiosas ao 

youtuber e aos sujeitos em interação.  

 

4.2.1 Performar-se para o outro 

  

No debate com o grupo focal outra questão importante veio à tona. Trata-se da 

perspectiva que aponta o comportamento dos youtubers como algo que pode ser construído 

para o público, ou seja, apresentado de um modo diferente de um suposto comportamento 

natural, correspondente ao que ocorreria na intimidade dos youtubers. Sobre esse assunto, o 

grupo se dividiu em opiniões. Os youtubers produzem os vídeos por prazer próprio ou para 

agradar ao público? 

Colaboradora 3: eu acho que dependendo... quando o youtuber tá começando o 

canal, ele faz um vídeo não pensando que o vídeo tá fazendo sucesso... Ele primeiro 

testa um vídeo que ele gosta. Se der muito sucesso esse vídeo, ele vai fazer mais 

desse vídeo. Mas se não der, ele vai tentando, tentando, tentando…  

Moderadora: ele faz os vídeos assim porque o público gosta ou porque é o jeito 

dele?  

Colaboradora 7: eu acho que é porque é o jeito dele.  

Colaboradora 2: tipo, a Bibi Tatto48, ela fala muitas gírias, mas já é dela mesmo... 

desde que ela começou o canal ela já falava essas gírias.  

Moderadora: então se é há muito tempo é porque é da pessoa, na sua opinião?!  

Colaboradora 7: é.  

Moderadora: vocês acham que tem youtuber que faz por prazer, ou seja, não 

esperando público, ou todos querem ter público?  

Grupo em coro: todos!  

Colaborador 1: tem uns que fazem por prazer.  

Moderadora: você poderia me dar um exemplo? 

Colaborador 1: aí eu já não sei, mas acho que tem.  

Moderadora: tipo assim: “se não tiver público tudo bem... eu já fiz mesmo…”?!  

Colaborador 1: acho que tem.  

Moderadora: só que você não conhece? 

Colaborador 1: é, não conheço. 

                                                
48 Bibi Tatto. Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCF5VmU9N3sqqVe-F6E4gewg>. Acesso 

em: 10.set.2018. 
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De acordo com Paula Sibilia (2015), o esforço performático sempre tem como alvo o 

olhar alheio porque é o sujeito receptor que concede existência a quem performa. Como foi 

discutido, o ciberespaço medeia as ações dos sujeitos, sugerindo a eles comportar-se de um 

modo que está entre a comodidade comportamental envolvida em uma conversa informal e a 

exigência performática formal de um jornal de televisão, por exemplo. Os limites na web são 

construídos por quem vê: é o receptor quem aprova ou desaprova as produções, é ele quem 

compartilha os vídeos e garante mais ou menos visualizações. Transmitir-se para si mesmo 

vai de encontro à proposta do YouTube. A stream não só hospeda vídeos, mas também oferece 

uma série de recursos de compartilhamento e interação, os quais operam no intuito de que 

mais gente assista aos vídeos. O objetivo é transmitir-se para os outros. Burgess e Green 

(2009) também entendem as práticas do YouTube sob a perspectiva da exibição. 

 

Um youtuber apresenta uma tendência confessional e até de autopromoção: a 

participação contínua como vlogueiro exige que a pessoa queira se comprometer a 

estar visível para a comunidade e, potencialmente, para um público mais amplo - 

colocar a “cara” na frente da câmera e se “exibir” (BURGESS; GREEN, 2009, p. 

103). 

  

 

Sibilia (2015) discute sobre a prática de emoldurar gestos e comportamentos para 

exibir-se a alguém apontando-a como um sintoma social de uma sociedade cada vez mais 

midiatizada, na qual a familiaridade com os meios de comunicação intensifica a impressão de 

que a performance está em todo lugar. O fluxo de informações, relatos e imagens no 

ciberespaço é tamanho e tão acessível que a vida cotidiana parece ser uma narrativa para ser 

exibida.  

 

Se hoje vivemos performando para “aqueles que assistem”, acentuando nossos 

comportamentos cotidianos visando a seduzir os espectadores, é porque as atuais 

condições de vida nos levam a fazer isso: calcular, estudar, ensaiar e emoldurar 

nossos próprios gestos do dia-a-dia, como se o objetivo fosse enquadrá-los para que 

o público possa apreciá-los (SIBILIA, 2015, p. 356). 

 

 

Então, se a vida cotidiana é atravessada por lógicas performativas, é também, por 

outro lado, convidada a entrar em cena. Nos vlogs, esse fenômeno de mão dupla precisa do 

olhar do outro para se consolidar no sistema de entretenimento, mas se sustenta pela 

despretensão dos produtores. Isso significa que youtubers inserem-se no hall de sucesso da 

plataforma conquistando o público, seduzindo-o a partir de uma competência comunicativa de 

interpelá-lo com o comportamento quisto pelos fãs. Ao mesmo tempo, afirmam sua 

autenticidade em produzir vídeos de acordo com suas convicções, ou seja, sem uma 
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preocupação com o feedback do público.  

Uma das ideias colocadas em debate pelas crianças considerou a atividade 

performática dos youtubers sob outro aspecto, indicando sua presença em momentos 

específicos de vídeos quando narram uma história e representam, eles mesmos, os 

personagens que participam da narrativa inserida no vídeo. Nessas ocasiões, as crianças 

citaram o uso de recursos audiovisuais para identificar o momento da representação, como a 

tela em preto e branco e a modificação do áudio da voz. A discussão sobre alterações 

performáticas indicou ainda canais produzidos por pessoas que escolhem não mostrar seu 

rosto e usam máscaras e outros artifícios, como a modulação da voz, para não revelar sua 

identidade. De acordo com as crianças, nesses casos, há construção de personagem. Fora isso, 

ou seja, quando o youtuber aparece “de cara limpa”, não há performance. Houve um consenso 

no grupo indicando a espontaneidade dos youtubers nos vlogs.  

É possível associar essa percepção à posição de leitura preferencial proposta por Hall 

(2003), no modelo encoding/decoding sobre o qual se tratou no primeiro capítulo, na qual há 

uma equivalência entre o sentido pretendido pelo emissor e o sentido depreendido pelo 

receptor. Isso porque o discurso de autenticidade construído pelos youtubers, que é o discurso 

hegemônico-dominante no contexto comunicativo analisado, é decodificado pelas crianças 

entrevistadas de acordo com os termos do referencial em que foi codificado. Em outras 

palavras, a performance da proximidade convence o público infantil de sua espontaneidade.  

Como foi dito anteriormente, um dos argumentos utilizados pelo grupo para atestar a 

naturalidade de Felipe Neto no YouTube foi o fato de poder acompanhá-lo em outras redes 

sociais, como o Instagram, e constatar que ele se apresenta com o mesmo tom, supostamente 

autêntico. Plataformas como o Instagram reforçam a sensação de proximidade entre figuras 

públicas e usuários da web porque une sob um mesmo formato páginas de famosos e 

“anônimos”. Nela, é possível publicar sua rotina e visitar os hábitos dos usuários que também 

o fazem, sejam eles os amigos de escola ou aquele youtuber famoso. Todos estão reunidos na 

web para o mesmo fim: ver e ser visto. O contato, mesmo que indireto, acontece de igual para 

igual porque o uso social do meio possibilita que seja assim. As crianças têm a segurança para 

afirmar que os youtubers a que assistem são espontâneos porque creem conhecê-los 

intimamente por meio daquilo que publicam na web, dentro e fora do YouTube.  
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4.2.2 Qual a imagem transmitida pelos youtubers? 

 

Nessas novas práticas midiáticas e artísticas, não se trata tanto de 

encenar uma ficção ou de simular ser alguém que, na realidade, não 

se é, nem tampouco de vestir uma máscara mentirosa. O que de fato 

ocorre nesses atos é a invenção de um corpo e uma subjetividade 

reais (SIBILIA, 2015, p. 359). 

 

Figuras públicas projetam sobre si mesmas a imagem que desejam construir, ou seja, 

transmitem-se na internet como gostariam de ser percebidas. Sibilia (2015) sublinha a tensão 

entre a lógica social da visibilidade individual e a busca por transparência. A autora sustenta a 

expectativa de projetar uma figura atraente de si mesmo para o mundo, exacerbando gestos e 

exibindo-se, tornando a felicidade individual visível, sem perder de vista a chancela do 

autêntico, do real, do espontâneo. Nas palavras da autora, youtubers “aparentam muito bem 

ser aqueles que aparentemente estão ou gostariam de estar sendo” (SIBILIA, 2015, p. 363, 

grifos da autora). E qual é a imagem que os youtubers querem transmitir? Uma das crianças 

do grupo caracterizou o modo de expressar utilizado por Felipe Neto como “agressivo”. 

Relaciona-se essa percepção ao uso de palavras incisivas, associadas a gestos expressivos, 

críticas ácidas e gritos.  

 

Moderadora: você falou que ele fala mais agressivo quando eles vão fazer vídeos e 

mais calmos com os familiares, né? Por que você acha que eles falam assim com 

tanto gesto, com tanta agressividade, já que você chamou assim?  

Colaborador 4: porque eles ficam falando assim eu não sei, mas porque dá mais pra 

alegrar o público e assim... mais ou menos isso... pro vídeo dele ficar tipo em alta  

Colaboradora 7: ele [Felipe Neto] gritava muito, agora ele não grita mais... ele ta 

mais relax  

Moderadora: o que vocês acham: se eles falam assim desse jeito, com palavrão, com 

um monte de gesto, com gíria para agradar o público, isso quer dizer que o público 

gosta disso?  

Colaborador 6: sim  

Colaboradora 3: dependendo do público…  

Colaboradora 2: ou também porque é o jeito dele 

Moderadora: será que é porque o público gosta ou porque é o jeito deles?  

Colaboradora 3: jeito deles 

Colaboradora 2: eu acho que é o jeito deles 

 

 

A imagem dos youtubers percebida pelas crianças tende a associar-se a um grau 

mínimo de performance e a altos níveis de naturalidade. Por meio das falas do grupo, 

concluiu-se que o estereótipo de um youtuber se aproxima de uma figura extrovertida, segura, 

franca e descolada; de alguém que sabe falar sobre vários assuntos com uma linguagem jovem 

e fluida, que diverte o público revelando sua personalidade. Sobre a aparência física destaca-

se que existem características comuns ao perfil dos youtubers: cabelos coloridos, sobrancelhas 
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cortadas, piercings, bonés, brincos, tatuagens, camisetas divertidas, óculos de sol, tudo isso é 

parte de uma construção imagética descrita pelas crianças entrevistadas para referir-se ao 

estilo de youtubers em geral. É fato que existem outros perfis que não se encaixam no padrão 

descrito e seguem um estilo mais discreto e introvertido. Contudo, aqueles que se encaixam 

em tal padrão sustentam o estereótipo de um jovem descolado, cheio de estilo e de 

personalidade, que agrada às crianças entrevistadas. Algumas delas disseram que gostariam de 

ficar parecidas com os youtubers, pintando o cabelo ou utilizando piercings e acessórios 

semelhantes aos que eles usam.  

Nesse sentido, a pesquisa questionou o grupo sobre o que eles fariam para gravar um 

vídeo, buscando perceber se haveria algum tipo de esforço performático na produção. Dois 

colaboradores afirmaram que não mudariam nada em seu visual para produzir os vídeos; 

quatro mudariam a roupa; três mexeriam no cabelo; dois acrescentariam acessórios (boné, 

tiara ou máscara) e dois organizariam o cenário. Aqueles que não expressaram nenhuma 

pretensão de produzir-se de um modo especial para o vídeo defenderam seu direito de 

produzir e publicar conteúdos de acordo com seu gosto e com seu modo de ser autêntico, sem 

expectativas de gerar feedbacks positivos do possível público. Sua única ressalva foi referente 

à qualidade da imagem e do som na gravação - o que também pode ser entendido enquanto 

performance já que se trata de uma ação pensada para atingir um resultado audiovisual que 

exiba um padrão técnico bem quisto culturalmente.  

 

Colaborador 4: eu ia gravar do jeito que eu estaria... normal 

Colaborador 1: eu ia fazer do jeito que eu quiser! O importante é que saia com 

qualidade 

Colaborador 4: tipo, o canal é meu, o vídeo é meu, quem faz sou eu 

Colaborador 1: o vídeo é meu, se não gosta, processa! 

 

 

É válido discutir, aqui, a proposta de Schechner (2002) que indaga se a presença da 

câmera muda o comportamento de alguém ou converte seus hábitos de uma vida real para um 

“teatro". Sustenta-se que estar em frente à câmera, em geral, provoca o desejo de executar um 

papel social distinto daquele ordinário do dia a dia. Os comportamentos sugeridos por cada 

criança dialogam com a necessidade de exibir sua própria imagem de acordo com aquilo que 

querem transmitir. Em diferentes níveis, o grupo preocupou-se em ajustar sua aparência ou o 

ambiente de gravação e em viabilizar questões técnicas que garantam boa qualidade de 

imagem e som. É preciso, porém, extrapolar a proposta que centraliza a câmera como 

elemento transformador de comportamentos. Ela é, na verdade, apenas o símbolo de um 

amplo processo cultural que valoriza o registro, o monitoramento e a exibição. Associada ao 
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compartilhamento no ciberespaço, a gravação configura-se como um espaço social que requer 

determinados ajustes comportamentais para alcançar a performance exigida pelo ambiente em 

que haverá a transmissão. Se no trabalho o sujeito realiza uma performance diferente daquela 

que desempenha em casa, diante da câmera, no ciberespaço, a performance será outra. 

De modo geral, a experiência no campo com o grupo focal permitiu aos colaboradores 

refletir sobre o efeito de sentido que a imagem gera em quem a vê e compreender que toda a 

produção é fruto de escolhas feitas para representar a personalidade que se pretende transmitir 

naquele ambiente. A profissão youtuber explora as possibilidades de transformar o “apenas 

viver a vida”49 em um negócio (SCHECHNER, 2002, p. 113, tradução nossa), o qual se torna 

espaço de investimento cultural e financeiro. A monetização de vídeos no YouTube atrai 

anunciantes de diversas empresas que estão atentas à competência comunicativa dos vlogs em 

interpelar o público. As marcas compram espaços nesses vídeos para divulgar seus produtos 

ou serviços porque os reconhece como uma mídia, ou um ponto de contato, eficaz para o 

diálogo com o público. Quanto mais anúncios em um vídeo, maior o faturamento dos 

youtubers. Assim, esses sujeitos são empresários de sua própria imagem e investem nela para 

consolidar o aspecto desejado. A performance dos youtubers, construída por um discurso de 

autenticidade e pela aparência dos produtores, revela pistas importantes para a produção de 

sentido nos vlogs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
49 “just living life” 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa iniciou-se no desenvolvimento de um plano de trabalho de iniciação 

científica e finaliza seu primeiro ciclo neste trabalho de conclusão de curso. É um primeiro 

ciclo porque não tem a pretensão de ter esgotado as possibilidades analíticas de um assunto 

tão atual e dinâmico como a comunicação entre crianças e youtubers em seu 

desenvolvimento. Aliás, as curiosidades despertadas durante este processo instigam a 

pesquisadora a seguir em contato com as reflexões aqui desencadeadas em estudos de um 

futuro breve.  

A priori, este trabalho foi concebido como um estudo de recepção. Contudo, seu 

desenrolar revelou uma abrangência que extrapola as extensões do campo. Isso significa que o 

diálogo com Jesús Martín-Barbero trouxe à tona a necessidade de uma visão holística da 

comunicação, sem fragmentar o olhar pesquisador a um único ponto do processo. Desse 

modo, mesmo a perspectiva que considera a recepção para além do momento de interpretação 

de uma mensagem pelo sujeito, tornou-se reducionista. Tal abordagem é imprescindível para 

a compreensão do fenômeno estudado, mas não consegue englobá-lo de forma integral. 

Assim, o que foi chamado de um estudo de recepção passou a configurar-se como um estudo 

de mediações: aquele que se preocupa em destacar não só as ambiguidades dos sujeitos, mas 

também as dinâmicas culturais, as lógicas de produção, as características dos produtos e as 

articulações advindas da práxis comunicativa.  

A ancoragem teórico-metodológica nos estudos da cultura, representados com mais 

evidência neste texto por Martín-Barbero, demonstrou-se adequada à perspectiva analítica 

adotada pela pesquisa. Pensar as mediações que envolvem crianças e narrativas audiovisuais 

de youtubers é uma tarefa que exige articulações constantes. Isso porque a relação construída 

entre público infantil e youtubers está ambientada no YouTube, uma plataforma de streaming 

que funciona essencialmente segundo as lógicas da cultura participativa. Desse modo, as 

mediações envolvidas em tal sistema cultural são múltiplas e abarcam desde os usos do 

ciberespaço até os recursos de montagem dos vídeos. Para compreendê-lo, então, faz-se 

necessário atentar-se a aspectos socioculturais nas ações dos sujeitos na web e também aos 

aspectos formais dos vídeos e estruturais da plataforma que os hospeda. Diante desse cenário, 

fica constatada a insuficiência de estudar a comunicação como um sistema de transmissão 

unilateral de mensagens que influencia o receptor de acordo com os interesses do emissor. 

Verificou-se durante a pesquisa que as interações público-meio-produto estão articuladas à 
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cultura e, portanto, não se fazem compreender sem a análise do vínculo cultural. A atividade 

dos usuários na web revela pistas para entrever as mediações comunicativas e culturais do 

processo e fazem transparecer um leque movente de perspectivas e diálogos.  

É nesse ponto que esta pesquisa se afasta de uma abordagem denuncista do objeto que 

estuda. A crítica aos youtubers e o desmerecimento da linguagem do ciberespaço não 

permitem o entendimento dos desdobramentos culturais provocados por fenômenos digitais. 

A web é palco de estabelecimento de laços sociais contemporâneos que têm muito a dizer 

sobre o cenário social vigente. Como meio de interação e participação pública, o YouTube 

merece ser estudado mais como um sistema cultural do que como um produto de uma cultura 

medíocre. Essa perspectiva retoma um legado barberiano tão fundamental quanto o 

afastamento do midiacentrismo: o protagonismo da análise da rede de comunicação cotidiana 

nas pesquisas de comunicação. Isso porque a proposta do autor é ampliar o que se entendia (se 

entende?) por cultura para além dos hábitos proporcionados pelo contato com meios 

tradicionais - teatro e cinema, por exemplo. Cultura é também o convívio, a experiência 

familiar, a troca. O YouTube faz parte do cotidiano dos usuários revelando-se espaço de 

interação, de experiência, de performance, de cultura. O modo como os sujeitos se relacionam 

com a plataforma faz transparecer novas linguagens, novas formas de perceber o mundo. As 

sensibilidades humanas em contato com tecnologias interativas anunciam diferentes modos de 

expressão e, portanto, indicam a espessura cultural do povo que utiliza seus recursos. Assim, 

os hábitos cotidianos dos sujeitos no YouTube são dignos de ser pensados academicamente 

porque é a partir deles que a cultura se expressa nas mediações. 

Muitas das inquietações desta pesquisa surgiram na dinâmica empírica. A experiência 

com o grupo focal foi desafiadora e motivadora. Desafiadora porque representou o contato 

efetivo com aqueles que constroem o escopo deste trabalho: sujeitos juvenis, dinâmicos, 

cheios de opiniões e dúvidas. Foi a partir das falas das crianças que a pesquisa deu corpo à sua 

discussão, ou seja, as vozes dos sujeitos foram primordiais para o entendimento de uma 

relação comunicativa tão movente quanto a que se pretendeu abordar aqui. Motivadora 

porque, no campo, a acolhida do grupo com a pesquisa foi positiva e revelou interesse 

significativo das crianças em tratar do tema. A metodologia cumpriu com seu propósito de 

propiciar o debate entre os participantes e a discussão de perspectivas distintas no grupo. De 

fato, os encontros foram momentos de profunda reflexão para as crianças e também para as 

pesquisadoras, que se surpreenderam com a densidade dos argumentos de algumas falas. O 

grupo revelou pistas sobre os usos sociais que faz do meio, respondendo questões, sugerindo 
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debates, sustentando opiniões, discordando ou concordando com os colegas. De modo 

satisfatório, foi possível registrar marcas da experiência das crianças com os youtubers que 

culminaram em reflexões múltiplas apresentadas neste texto. O fato de o diálogo ter sido com 

um grupo de crianças que convivem umas com as outras cotidianamente favoreceu a 

exposição de pontos de vista e o compartilhamento de experiências vividas por cada 

colaborador. Em muitos relatos houve a exposição de memórias vivenciadas pelo grupo em 

conjunto, fato que se deve à idade semelhante dos colaboradores e aos anos de estudo na 

mesma escola.  

Articulada ao processo empírico, a análise atenta dos produtos culturais veiculados na 

plataforma revelou um modo específico de exibir-se ao outro e de relacionar-se com ele no 

YouTube. Os vlogs analisados são exemplos de uma estrutura narrativa profundamente 

relacionada aos hábitos dos usuários no ciberespaço e às possibilidades estruturais oferecidas 

por ele. Constatou-se que a produção dos vlogs (desenvolvimento de conteúdo, escolhas de 

linguagem, características de gravação e edição) apropria-se de saberes compartilhados entre 

os usuários do YouTube e os transforma em uma audiovisualidade performaticamente 

cotidiana. Os vlogs são, portanto, a expressão de uma cultura praticada no YouTube, 

construída e modificada constantemente pelos usuários. Não só os produtores modelam a 

estrutura das produções. A mediação do meio também configura o formato dos vídeos e a 

mediação do usuário cria expectativas do que e como quer ver. São os sujeitos que 

possibilitam a seus pares que se façam vistos, já que a visibilidade acontece em um espaço 

acessível produzido, mantido e compartilhado por milhões de sujeitos anônimos.  

No recorte desta pesquisa, constatou-se que os usos sociais dos meios realizado pelas 

crianças entrevistadas são mediados pelo formato de cada plataforma. Assim, é verdade que 

os participantes do grupo focal utilizam tanto a televisão quanto o YouTube em seu cotidiano, 

mas o fazem ajustando suas necessidades às possibilidades de acesso e de conteúdo oferecidas 

por cada meio. A lógica de uso no ciberespaço desenvolve-se com mais liberdade e controle 

pelo público porque se consolida a partir de uma personalização de conteúdo aliada à 

mecanismos de interatividade. Na televisão, o uso é mais restrito às definições do meio, o 

qual interfere com mais rigidez na recepção do público. Sobre esse aspecto, o grupo focal 

indicou preferir YouTube a televisão. Contudo, as crianças demonstraram que os dois meios 

integram seus hábitos cotidianos em momentos específicos e, muitas vezes de forma 

complementar. Como exposto neste texto, os colaboradores constataram que conteúdos 

televisivos podem ser acessados no YouTube e vice-versa. O destaque, além das facilidades de 
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acesso, é a percepção de que na web os materiais, muitas vezes, são divulgados antes mesmo 

de sua estreia na TV.  

Desse modo, no YouTube, a interpelação positiva entre produtor e usuário depende da 

disponibilidade de quem assiste e da competência comunicativa de quem produz em articular 

as demandas do público às características específicas do meio, utilizando uma linguagem que 

faça sentido na plataforma. Como foi demonstrado, a performance da proximidade (isto é, a 

exibição de si mesmo como um ente familiar, cotidiano) é o modo utilizado pelos youtubers 

para se conectar com os usuários. Nela, o argumento principal é sustentar um discurso de 

autenticidade que revelaria, em tom confessional, a intimidade de um sujeito exibida em sua 

verdade. Assim, youtubers querem ser percebidos como amigos dos usuários, como pessoas 

que, como eles, navegam pela web e compartilham suas percepções de mundo 

“despretensiosamente”.  

É nesse sentido que estudar a performance fez-se necessário no desenvolvimento desta 

pesquisa. A presença da performance que não quer perder a chancela do autêntico no 

ciberespaço é sintoma de uma sociedade que parece direcionar interesses ao estabelecimento 

de um entretenimento real: povoado por personas reais, que conversam em uma linguagem 

real e transmitem imagens em perspectivas reais para os usuários reais. A busca por 

produções mais próximas da realidade cotidiana é um fato cultural contemporâneo decorrente 

sincrônica e diacronicamente dos usos sociais do ciberespaço. Isso significa que a facilidade 

de se tornar um produtor de conteúdo aproxima os usuários de figuras públicas porque têm 

conhecimento, ou pelo menos acreditam ter, do percurso que elas fizeram para conseguir 

sucesso. A separação entre “mundo comum” e “mundo da mídia” não é tão nítida nas relações 

ambientadas no YouTube quanto o são na televisão ou no cinema. Logo, a admiração dos fãs 

de youtubers está mais associada a um reconhecimento deles próprios no sujeito famoso do 

que a um distanciamento deles para aquela figura. Youtubers não são celebridades 

hollywoodianas, inatingíveis e inigualáveis. Eles se apresentam como pessoas comuns, como 

qualquer outro usuário do YouTube, que conseguiram se fazer vistos no sistema cultural da 

participação. 

A experiência, a performance e a relação que envolve usuários-não-produtores e 

youtubers dialogam com um cenário cultural, social e político que tem elaborado 

possibilidades menos artificiais de relações no ciberespaço. Isso se deve à possibilidade 

propiciada pela web de acessar informações em um fluxo de dados constante e veloz. A 

ambição das pessoas pelo conhecimento precede longamente a internet. O que essa rede faz é 
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potencializar o desejo do saber, do manter-se informado sobre o mundo. Por meio dela, o 

sujeito tem, ao alcance de poucos cliques, uma multiplicidade de saberes, os quais o fazem 

perceber o mundo com uma sensação de domínio do real. O hábito de efetuar articulações 

continuadas com suas próprias mãos estimula o sujeito a contribuir com a rede, produzindo 

conteúdos sob sua perspectiva individual. A partir do momento em que o sujeito compreende 

a possibilidade de ele mesmo compartilhar informações e opiniões próprias, ele se sente 

instigado a procurar produções feitas por seus pares: seres humanos concretos como ele, que 

simbolizem sua própria autenticidade de navegação. Para esse sujeito, o diálogo com 

produções de grandes organizações de entretenimento soam menos reais do que aquelas feitas 

por sujeitos comuns. 

Contudo, as práticas de navegação des-cobrem múltiplos cenários comunicativos que 

se valem das expectativas advindas de tal sensibilidade de perceber o ciberespaço e 

engendram-se para suprir a necessidade pública do autêntico. Isso quer dizer que o caráter 

colaborativo do ciberespaço, no qual sujeitos comuns dialogam e interagem, abre brechas para 

um sistema de entretenimento que se apropria das relações informais ali estabelecidas sob o 

argumento da proximidade entre os pares e constroem discursos vendáveis. É nesse caminho 

que produções como os vlogs têm desenvolvido uma performance cada vez mais persuasiva: 

graças à capacidade de compreender o cenário e interpelar o público com um discurso de 

verdade. A exemplo da análise realizada neste trabalho, a despretensão autêntica dos vlogs 

tem dado espaço a uma refinada performance midiática, sustentada pela adesão da audiência. 

Até que ponto, então, os canais do YouTube são de fato resultados de uma cultura dos 

usuários? Youtubers estão mais próximos de usuários da plataforma que se destacaram como 

produtores de conteúdo ou de empresários de sua própria imagem que se valem da lógica de 

funcionamento da web para exibir-se?  

Estudos como este, que se dispõem a refletir sobre a comunicação a partir de suas 

articulações com a cultura, estão sempre fazendo perguntas. Isso porque centram seu enfoque 

na experiência, nas trocas, nas interações, nas articulações de um sistema que revela 

mudanças constantes. A dinâmica é fator primordial da cultura: uma noção movente e 

socialmente construída dia após dia por sujeitos multiplamente mediados. Desse modo, o 

constante surgimento de questionamentos, mesmo ao fim deste ciclo, não é um incômodo. Ao 

contrário, são elas, as perguntas, que movem a pesquisa e é por meio delas que se constroi 

conhecimento. Nesse sentido, espera-se ter contribuído com conclusões para a discussão dos 

campos de estudos de recepção, de mediações, de performance e de audiovisual digital, mas, 
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sobretudo, almeja-se ter gerado em cada leitor deste texto curiosidade para elaborar novas 

perguntas. 

Quanto à questão-problema que guiou este processo investigativo, é possível afirmar 

que as mediações que envolvem crianças de 8 a 12 anos e as narrativas audiovisuais de 

youtubers estão articuladas de modo a revelar uma tendência contemporânea de construir 

laços sociais no ciberespaço nos quais o limite entre o que é performance e o que é real não 

está claramente demarcado. Nesse sentido, o entendimento da experiência entre usuários e 

produtores no YouTube é a chave para compreender o cenário comunicativo de sucesso dos 

vlogs. O YouTube é uma plataforma que participa do cotidiano dos usuários ambientando 

experiências sociais sob o eixo da interação entre sujeitos comunicativos, os quais exploram 

as possibilidades e os recursos do ciberespaço para produzir e compartilhar saberes. Tais 

experiências dialogam com os hábitos de uso social da web e com as expectativas dos 

participantes sobre o modo de agir nesse ambiente. Assim, o circuito de comunicação 

crianças-youtubers revela tentativas de construir hábitos cotidianos de diálogo entre pares, 

usuários e produtores, pautados em uma sensação de proximidade gerada pela cultura do 

meio.  
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APÊNDICE – Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado 

pelos responsáveis para autorizar a participação das crianças no grupo focal. 

 

Goiânia, novembro de 2017. 

 

Senhores pais, senhoras mães e responsáveis, 

 

Estamos enviando-lhes um convite para seus(suas) filhos(filhas) participarem 

gratuitamente da Oficina Youtubers, que será oferecida pelo projeto de pesquisa 

“Grupodidatismo de Youtubers” em parceria com a Escola Sonho Dourado no mês de 

novembro de 2017. 

Este projeto é vinculado ao Núcleo de Pesquisa em Teoria da Imagem (NPTI), da 

Faculdade de Informação e Comunicação, Universidade Federal de Goiás. O grupo de estudos 

é orientado pela professora Dra. Lara Lima Satler e este evento é organizado por ela em 

conjunto com sua aluna e pesquisadora júnior Ana Júlia de Freitas Carrijo. A pesquisa, 

intitulada “Infância e YouTube: a recepção infantil de narrativas audiovisuais digitais”, busca 

compreender o fascínio das crianças por essa plataforma. Ela tem sido desenvolvida desde 

agosto deste ano e alcançou avanços em aspectos teóricos importantes. Para validar os 

estudos, as pesquisadoras planejam reunir-se com crianças entre 7 e 12 anos de idade. O 

objetivo dos encontros é perceber, a partir do ponto de vista da infância, como tem se 

construído a relação entre crianças e YouTube e de que modo elas entendem os youtubers – 

sujeitos produtores de vídeos para a plataforma. Seriam eles figuras inspiradoras para as 

crianças? 

Convidamos o(a) seu(sua) filho(a) para colaborar com esta pesquisa participando da 

oficina que o NPTI oferecerá na Escola. Serão três encontros, às quintas-feiras de manhã, 

no mês de novembro (16/11, 23/11 e 30/11). As oficinas contarão com entrevistas adaptadas 

à idade de cada criança – com dinâmicas, brincadeiras e conversas espontâneas – e com dicas 

sobre a produção de vídeos para o YouTube. Ao final, a proposta é que cada um tenha gravado 

seu próprio vídeo, de maneira lúdica e formativa. Para as pesquisadoras, o momento será 

extremamente valioso na coleta de dados para análise no projeto. Para as crianças, será uma 

oportunidade de avaliar os vídeos aos quais elas assistem e também de realizar vídeos 

autorais.   
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É importante ressaltar que este estudo respeita as questões éticas previstas pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa e não identificará nenhum dos colaboradores em seu relatório final ou 

em qualquer exposição pública do projeto. Desse modo, contamos com a autorização dos 

senhores para a participação dos(as) seus(suas) filhos(as) nas oficinas. Segue em anexo o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para menores de idade a ser assinado caso a 

criança seja autorizada a participar dos encontros conosco. 

Estamos disponíveis para quaisquer outras informações ou esclarecimentos e nos 

comprometemos a enviar-lhes o relatório final da pesquisa, no segundo semestre de 2018, 

quando ela estará finalizada. 

Agradecemos pela atenção, 

 

Ana Júlia Carrijo e Lara Satler. 

 

Contatos: 

Email: anajuliacarrijo@hotmail.com ou (62) 99969-0211. 

Email: satlerlara@gmail.com ou (62) 99650-2930. 

 

 

 

 

Para que seu(sua) filho(a) possa participar gratuitamente da Oficina Youtubers, preencha a 

autorização abaixo: 

Eu, ____________________________________________________________, RG/ CPF 

______________________________, abaixo assinado, responsável por 

_____________________________________________________, autorizo sua participação 

no estudo Oficina Youtubers, uma ação do projeto de pesquisa Grupodidatismo de Youtubers. 

Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) Lara Lima Satler sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes da sua participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Local e data:________________________________________________ 

Nome e Assinatura do(a) Responsável: 

______________________________________________ 


