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RESUMO 

 
 

 
Esta pesquisa tem como tema criança, comunicação e consumo e, como objeto, os canais de brinquedo no 

YouTube. O objetivo geral é o de estudar a criança como sujeito no processo de construção simbólica no interior 

da relação entre comunicação e consumo, numa perspectiva compreensiva, ora oposta e ora complementar a 

visões que centram a atenção na criança como parte vulnerável, e mesmo às vezes como simples objeto ou 

vítima, nessa relação. A questão de pesquisa diz respeito a como as crianças em idade de pré-alfabetização se 

relacionam com o conteúdo imagético dos canais de streaming de vídeo de brinquedos, não como indivíduos 

isolados e, sim, como sujeitos sociais que são, fazendo dessa relação um processo complexo, sujeito a distintas 

mediações e também a uma diversidade de interpretações. Sob o ponto de vista teórico, utilizamo-nos dos 

pressupostos da comunicação para o consumo, da sociedade do conhecimento, da etnografia da comunicação e 

das mediações culturais da comunicação. Sob o ponto de vista metodológico, orientamo-nos pelas ideias de 

multiperspectivismo (Douglas Kellner), hermenêutica de profundidade (John B. Thompson) e de compreensão, 

na linha dos estudos do grupo de pesquisa “Da compreensão como método”. Os resultados colaboram para a 

formação de uma convicção sobre como se dá o processo de construção da criança como sujeito da 

comunicação. Com este trabalho pretende-se ainda auxiliar na compreensão de como a velocidade das 

tecnologias midiáticas altera os comportamentos infantis, fragmenta suas sociabilidades, gera novas demandas 

por parte das crianças, ressignifica vínculos familiares e afetivos, altera relações de consumo e muda a 

significação de brinquedos e do brincar. 

 

 

Palavras-chave: comunicação, consumo, infância, compreensão, hermenêutica de profundidade 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

 
This research have as theme child, communication and consumption and, as object, toy channels on YouTube. 

The general objective is to study the child as a subject in the process of symbolic construction within the 

relationship between communication and consumption from a comprehensive perspective, sometimes opposite 

and sometimes complementary to visions that focus attention on the child as a vulnerable part, and even 

sometimes as a simple object or victim in this relationship. The research question concerns how pre-literate 

children relate to the imaginary content of toy video streaming channels, not as isolated individuals but as 

social subjects who are, making this relationship a process complex, subject to different mediations and also 

to a diversity of interpretations. The theoretical point of view, we use the assumptions of communication for 

consumption, the knowledge society, the ethnography of communication and the cultural mediations of 

communication. Likewise a methodological point of view, we are guided by the ideas of multiperspectivism 

(Douglas Kellner), depth hermeneutics (John B. Thompson) and understanding, in line with the research group 

“Da Compreensão como Método” (Understanding as a method). The results contribute to the formation of a 

conviction about how the process of child construction occurs as a subject of communication. This work, also, 

intends to help in understanding how the speed of media technologies alter children's behaviors, fragments 

their sociability, generates new demands of children, re-signifies family and affective bonds, changes consumer 

relations and changes the meaning of children, toys and play. 

 

 

Keywords: communication, consumption, childhood, comprehension, depth hermeneutics 

 

  



 

RESUMEN 
 

 

 

Esta investigación tiene como tema infantil, comunicación y consumo y, como objeto, canales de juguetes en 

Youtube. El objetivo general es estudiar al niño como sujeto en el proceso de construcción simbólica dentro de 

la relación entre comunicación y consumo, desde una perspectiva integral, a veces opuesta y a veces 

complementaria a visiones que centran la atención en el niño como una parte vulnerable, e incluso a veces. 

como un simple objeto o víctima en esta relación. La pregunta de investigación se refiere a cómo los niños 

alfabetizados se relacionan con el contenido imaginario de los canales de transmisión de video de juguetes, no 

como individuos aislados sino como sujetos sociales que lo son, haciendo de esta relación un proceso complejo, 

sujeto a diferentes mediaciones y también a una diversidad de interpretaciones. Desde el punto de vista teórico, 

utilizamos los supuestos de la comunicación para el consumo, la sociedad del conocimiento, la etnografía de 

la comunicación y las mediaciones culturales de la comunicación. Desde un punto de vista metodológico, nos 

guiamos por las ideas del multiperspectivismo (Douglas Kellner), la hermenéutica profunda (John B. 

Thompson) y la comprensión, en línea con el grupo de investigación "La comprensión como método". Los 

resultados contribuyen a la formación de una convicción sobre cómo se produce el proceso de construcción 

infantil como sujeto de comunicación. Este trabajo también pretende ayudar a comprender cómo la velocidad 

de las tecnologías de los medios altera los comportamientos de los niños, fragmenta su sociabilidad, genera 

nuevas demandas de los niños, vuelve a significar los lazos familiares y afectivos, cambia las relaciones con 

los consumidores y cambia el significado de los niños. Juguetes y juegos. 

 

 

Palabras clave: comunicación, consumo, infancia, comprensión, hermenéutica profunda 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

O despertar do tema desta pesquisa surgiu aos poucos, por volta de 2016, observando 

o comportamento de algumas crianças em relação aos vídeos que estavam assistindo por 

meio do site YouTube. Tratava-se de vídeos com diversas narrativas envolvendo brinquedos. 

O brinquedo era o foco total do vídeo. Após um olhar mais exploratório, descobri que isso 

estava proliferando no YouTube em uma velocidade gigantesca. Milhares de crianças no 

Brasil e em diversas outras regiões estavam conectadas com esse conteúdo imagético. Muitas 

dúvidas surgiram então: como as crianças se relacionavam com esses vídeos? O que atrai 

tanto a atenção das crianças? Por que esse fenômeno surgiu nesse momento? Por que muitas 

crianças estavam aliando e muitas vezes substituindo o ato de brincar em si pelo processo 

comunicacional do vídeo? Que mediações específicas estavam envolvidas no processo de 

comunicação? 

Assim, a partir de discussões no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 

Universidade Metodista de São Paulo, fomos delineando o tema “Criança, comunicação e 

consumo” e determinando os canais de brinquedo no Youtube como objeto de estudo. Canais 

de brinquedo são perfis que produzem ou compartilham conteúdo audiovisual tendo o 

brinquedo como foco principal, seja para apresentar suas características, criar historinhas por 

meio do brinquedo ou desenvolver brincadeiras a partir dele. São canais de narrativas, de 

desembalamento de brinquedos e vídeos de brincadeiras, cujos conteúdos consistem 

basicamente em tirar os brinquedos das caixas, apresentando suas características e 

componentes, ou desenvolver narrativas com brinquedos. 

O contato inicial com o tema e o corpus de estudo apontava para uma visão 

dicotômica que apresentava ora a criança como vítima do consumo excessivo, ora a criança 

como neutra numa situação de entretenimento. Havia então – e ainda há – o risco de uma 

polarização que não contribui tanto para o clareamento desse processo de comunicação. 

Acreditamos que um estudo da criança como sujeito no processo de construção simbólica no 
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interior da relação entre comunicação e consumo, numa perspectiva compreensiva, ora 

oposta e ora complementar a visões que centram a atenção na criança como parte vulnerável, 

e mesmo às vezes como simples objeto ou vítima nessa relação, poderá contribuir para o 

entendimento sobre como a velocidade das tecnologias altera os comportamentos infantis, 

fragmenta suas sociabilidades, gera novas demandas por parte das crianças, ressignifica 

vínculos familiares e afetivos, altera relações de consumo e muda a significação de 

brinquedos e do brincar. Ao investigarmos a criança como sujeito da comunicação buscamos 

compreender essas novas sociabilidades e, claro, do ponto de vista da compreensão como 

método, buscaremos outros aspectos relevantes, como, por exemplo, os modos e os espaços 

em que as crianças são assediadas pelo mercado e não facilmente escapam à condição de 

objetos. 

Este estudo permitirá também contribuir com a formação de profissionais de 

comunicação com foco nos processos de comunicação nos contextos macrossociais a eles 

articulados, além de sistematizar os conhecimentos em relação às interações sociais entre 

comunicação e consumo. A temática da infância e suas relações com a comunicação pode 

contribuir nas discussões da interface comunicação, tecnologia e consumo, principalmente 

no que se refere ao modo como a criança é capaz de apropriar-se das tecnologias de 

informação e comunicação, desenvolvendo novas linguagens, e promovendo saberes e 

práticas multi e interculturais em espaços sociais.    

 Assim, a questão de pesquisa diz respeito a como as crianças em idade de pré-

alfabetização se relacionam com o conteúdo imagético dos canais de streaming de vídeo de 

brinquedos, não como indivíduos isolados e, sim, como sujeitos sociais que são, fazendo 

dessa relação um processo complexo, sujeito a distintas mediações e também a uma 

diversidade de interpretações.  

Para abordar esta questão nos pautamos em concepções teórico-metodológicas não-

paradigmáticas, como o entendimento da compreensão como método a partir da participação 

no grupo de pesquisa “Da compreensão como método” 

(<http://www.dacompreensao.com.br>), liderado pelos professores Dimas A. Künsch e 

Mateus Yuri Passos no interior do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da 

Universidade Metodista de São Paulo, a Umesp. Neste grupo observamos uma dialogia entre 

os saberes, para além do conhecimento científico, tecendo-se relações complementares entre 

distintas formas e práticas de saber, como podem ser as artes, a mitologia e os saberes 

cotidianos, mostrados em diversos artigos, congressos e em obras como Comunicação, 

diálogo e compreensão (2014), Comunicação e estudo e práticas de compreensão (2016), 
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Produção de conhecimento e compreensão (2017), Pensar com o signo da compreensão 

(2019) e Agir com o signo da compreensão (2019) e nos quais cultivam-se alguns 

princípios teóricos e epistemológicos, como o da multiperspectividade, que ajudam a clarear 

a abordagem do problema de pesquisa desta investigação.  

O método compreensivo procura abrir horizontes para além além da crescente 

dogmatização científica, reducionista e dualista, de modo multiperspectívico. O 

multiperspectivismo nos estudos em comunicação foi aprofundado por Douglas Kellner, na 

obra A cultura da mídia (2001) como um modo de estudar produções culturais. Esse modo 

nos permite diversas abordagens que deem conta de traços característicos, enquanto uma 

única perspectiva poderia ter uma conclusão supostamente objetiva, mas seguramente não a 

melhor para a relação entre criança, comunicação e consumo. Buscamos com isso pontos de 

vista que articulem de modo crítico os conceitos de comunicação, consumo, tecnologia e 

infância e os modos de representação e de identidade da criança e da infância na sociedade. 

Nesse sentido, numa mirada compreensiva buscamos expressar de modo ensaístico 

esse caminho, num modo conversacional com as diferentes posições, dialogando com 

diversos autores sem, necessariamente, citações diretas entre aspas ou com texto recuado, 

valorizando o despertar do conhecimento durante a escrita. O tratamento ensaístico deste 

trabalho busca expor arriscadamente uma condição de autoria que, ao nosso ver, é essencial 

à expressão do conhecimento científico. O ensaio como tese busca novos caminhos, 

diferentes de rotas cristalizadas como caminhos únicos da escrita científica. Entendemos, 

assim como Victor Gabriel Rodrigues em sua obra O ensaio como tese (2012), que é possível 

trilhar caminhos mais originais para além ⎼ e não contrariamente ⎼ à estandardização de uma 

tese rígida. 

Assim, para trabalhar o multiperspectivismo nos pautamos na Hermenêutica de 

Profundidade (HP), principalmente como exposto por John B. Thompson, em Ideologia e 

cultura moderna (1990), tendo em vista que a ideia de hermenêutica nos remete à 

compreensão do todo em relação às partes e vice-versa, salientando, conforme Hans-Georg 

Gadamer em Verdade e método: elementos de uma hermenêutica filosófica (1997), que todo 

e parte são ilusões mecânicas porque a parte é tão determinada pelo todo, como o todo pelas 

partes.  A HP, como aprofundamento da visão de Martin Heidegger (1889-1976) e Paul 

Ricoeur (1913-2005), parte da hermenêutica da vida quotidiana, nas palavras de Thompson, 

mas seguindo uma metodologia reinterpretativa. Thompson propõe então três momentos 

distintos após o que chama de interpretação da doxa: a análise sócio-histórica, a análise 

formal ou discursiva e a interpretação/reinterpretação. 
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A partir de Thompson, compreendemos a interpretação da doxa como a aproximação 

dos contextos da vida quotidiana e as maneiras como as pessoas, digamos, comuns 

interpretam, compreendem e mediam as formas simbólicas do relacionamento 

comunicacional, sobretudo na perspectiva da criança social frente aos canais de brinquedo. 

A análise social e histórica, por sua vez, pode ser entendida como o desmembramento das 

condições sociais e históricas específicas nas quais as formas simbólicas interagem. A análise 

formal ou discursiva, por sua vez, pode ser entendida como um esmiuçar das formas 

complexas da comunicação. Nesse momento podemos usar diferentes recursos de análise, 

dependendo da interação comunicacional que pretendemos compreender. Após quebrar em 

miúdos, necessitamos reconstruir os sentidos da interação simbólica, numa reinterpretação, 

projetando significados possíveis.   

Assim, compreendemos a interpretação da doxa como uma aproximação ao senso 

comum, uma interpretação das opiniões, crenças e compreensões a respeito da comunicação 

para o consumo, tecnologia e infância, partilhadas pelos atores do relacionamento com canais 

de vídeos de brinquedos, como pesquisadores, pais ou responsáveis, crianças e produtores. 

Para tanto usamos a metodologia da entrevista compreensiva, como mostrado por Jean-

Claude Kaufmann em A entrevista compreensiva: um guia para pesquisa de campo (2013), 

a partir de roteiros abertos e específicos para cada ator, descritos nos Apêndices. Escolhemos 

a entrevista compreensiva porque, segundo Kaufmann, essa metodologia busca uma relação 

dialógica entre entrevistador e entrevistado, permitindo uma interação com o ambiente das 

práticas sociais com o propósito de obter respostas menos superficiais e mais profundas dos 

entrevistados. A entrevista compreensiva também permite uma reavaliação do 

estabelecimento de hipóteses e posterior falsificação, mas subvertendo essa lógica para um 

movimento simultâneo de construção teórica, como proposto pela Grounded Theory, 

desenvolvida por Anselm Strauss e Barney Glaser em diversas obras, mas principalmente em 

Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques (1990). Além do 

tema e do plano de pesquisa, o elenco de perguntas compõe a entrevista compreensiva, de 

forma flexível, com o intuito de fazer os entrevistados falarem de um tema em si, oferecendo 

uma oportunidade de conversação dinâmica, ao modo da entrevista não-impositiva exposto 

por Cremilda Medina na obra Entrevista: o diálogo possível (1986). Kaufmann sugere uma 

sequência de questões concretas, com uma sequência lógica, de início algumas questões para 

“quebrar o gelo” e em seguida questões centrais ao tema, de forma coerente, eliminando o 

que é superficial. Optamos também por refinar essas perguntas antes, em entrevistas 

exploratórias iniciais, para posteriormente aplicá-la com os atores escolhidos.  



16 

 

Os temas e questões que balizam a entrevista compreensiva foram desenvolvidos de 

início com um grande volume de dúvidas e depois selecionados sob as linhas de 

fundamentação teórica. São temáticas específicas por grupo de entrevistados. Em relação aos 

produtores, torna-se importante investigar as características de produção e a relação desses 

produtores com as empresas de brinquedos e o universo do consumo.  

A partir de entrevistas exploratórias iniciais, selecionamos dez pais ou responsáveis 

por crianças com idade entre 4 e 6 anos que acessam vídeos de brinquedos e que se 

dispusessem a uma conversação sobre o assunto. Com esses pais e responsáveis conversamos 

sobre o uso da internet pela criança e o acesso ao YouTube e aos vídeos de brinquedos, 

investigando como se dá a mediação dos pais ou responsáveis e quais suas opiniões sobre os 

conteúdos dos vídeos e sobre a ótica do consumo. Nossa escolha por não entrevistar 

especificamente as crianças se deve inicialmente ao entendimento de que a interpretação da 

doxa na Hermenêutica de Profundidade é justamente a aproximação com o senso comum, 

em como as pessoas interpretam as relações, em como pais, responsáveis, produtores de 

vídeo e especialistas interpretam, no nível dos sentidos que circulam pelo social, essa relação. 

Some-se a isso o fato de que a ideia de entrevistar crianças dessa faixa etária, para além do 

fato de fugir ao escopo deste trabalho, traria consigo, se realizada, um conjunto de 

condicionantes de natureza psicológica, pedagógica e ética que não nos imaginamos aptos a 

assumir. Essa escolha, estamos certos disso, não representa qualquer prejuízo para a pesquisa 

em questão. 

A fim de reconstruir as condições sociais e históricas de produção, circulação e 

interação dos vídeos de brinquedos, realizamos uma análise sócio-histórica constituída de 

situações espaçotemporais – locais e tempos particulares da interação, incluindo um olhar 

sobre canais de brinquedos de outros países, tendo por base o volume de acessos de acordo 

com o site Socialblade.com, uma vez que o ambiente tecnológico digital não limita o acesso 

por região; e campos de interação – espaço de posições e trajetórias específicas do 

relacionamento com vídeos de brinquedos; instituições sociais – conjunto razoavelmente 

estável de regras e recursos estabelecidas pelos atores do relacionamento com canais de 

brinquedos; estrutura social – assimetrias, diferenças e divisões relativamente estáveis do 

relacionamento com canais de brinquedos; e meios técnicos – substrato material por meio do 

qual os vídeos de brinquedos são produzidos, circulam e como podem ser acessados. 

Constitui a análise dos recursos materiais envolvidos na relação comunicacional. Nesse 

momento analisamos três canais de brinquedos, selecionados entre os mais acessados, 

segundo o site SocialBlade. 
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A fim de compreender as formas complexas sobre as quais um vídeo de brinquedo se 

constitui num discurso, abordamos um vídeo de cada categoria de análise, a saber, narrativas, 

brincadeiras e desembalamento. Acercamos a análise discursiva dos vídeos de brinquedos 

por meio de um olhar semiótico – focado nas formas simbólicas dos vídeos de brinquedos, 

seus elementos constitutivos e inter-relacionados; e olhar argumentativo – compreensão das 

cadeias de raciocínio que conduzem de um tema a outro, dentro de um vídeo de brinquedo, 

constituindo a estrutura narrativa – como o vídeo de brinquedos “conta uma história”, 

caracterizando personagens, tempo, evento e enredo. Por último realizamos a construção 

criativa de possíveis significados a partir dessas análises anteriores. Para a escolha dos canais 

do corpus de estudo, utilizamos a classificação por volumes de acesso, de acordo com o site 

Socialblade (2018), e selecionamos os três vídeos de brinquedo representativos das três 

categorias de análise: narrativa, desembalamento e brincadeira. 

Para a compreensão do tema, baseando-nos na HP, conversamos com entidades, 

produtores, pais e responsáveis, que estavam relacionados na interação com vídeos de 

brinquedos e, para tanto, a partir de pré-entrevistas, elegemos dez grupos familiares que 

possuíam alguma criança, de 3 a 6 anos, com acesso periódico a vídeos de brinquedos. A 

idade foi escolhida com base no referencial teórico do eixo de sociologia evolutiva, alinhada 

à hipótese do perfil de audiência exposto por nós em co-autoria com Jonatas de Oliveira em 

pesquisa exploratória anterior, “Comunicação de mercado e toy channels: investigações 

preliminares de produção” (2016). Para os produtores, realizamos uma entrevista em 

profundidade com produtor de vídeos de brinquedos, entre os canais mais acessados, sempre 

de acordo com o site Socialblade. 

No primeiro capítulo, ”Tecnologia, streaming de vídeo e infância”, abordamos os 

conceitos teóricos que definem e orientam a compreensão da tecnologia e de sua relação com 

a infância. Analisamos as tecnologias de comunicação, a dataficação da sociedade e a 

imbricação junto às crianças a partir dos canais de streaming de vídeo, principalmente 

pautados em trabalhos, artigos e pesquisas atuais sobre os canais de streaming e a ambiência 

tecnológica estruturante desses vídeos, como as obras A googlelização de tudo, de Siva 

Vaidhyanathan (2011); Tim Berners-Lee, James Hendler e Ora Lassila, no artigo “The 

semantic web”, publicado na revista Scientific American (2001); John G. Apostolopoulos et 

al., no artigo “Video streaming: concepts, algorithms, and systems”(2002), entre outros. 

Repensamos a relação entre a comunicação e a infância na atualidade, principalmente sob a 

ótica da construção social da criança; a subjetividade na relação dos algoritmos com a 

comunicação e a perspectiva do filtro-bolha, também com obras atuais, como J. Davidson et 
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al. expõe no artigo “The YouTube video recommendation system”, publicado na revista 

RecSys (2010); Willian Fernandes Araújo, Os algoritmos da comunicação: uma abordagem 

de processos computacionais como objeto de estudo da comunicação; Eli Pariser no livro O 

filtro invisível: o que a internet está escondendo de você (2012); Andrew Keen na obra 

Vertigem digital: por que as redes sociais estão nos dividindo, diminuindo e desorientando 

(2012), entre outros. Neste capítulo também buscamos compreender a relação entre 

tecnologia, comunicação e infância discutindo obras como a de Philippe Ariès, História 

social da criança e da família (1981); Neil Postman, O desaparecimento da infância (1999); 

Clara Regina Rappaport, Wagner da Rocha Fiori, e Claudia Davis, no livro Psicologia do 

desenvolvimento: teorias do desenvolvimento (1981); além da visão tecnológica de Daniel 

Bell, no livro O advento da sociedade pós-industrial (1986); Thomas Friedman, em seu livro 

O mundo é plano: uma breve história do século XXI (2005); André Lemos em Cibercultura: 

tecnologia e vida social na cultura contemporânea (2005), entre outros. 

O segundo capítulo, “Comunicação, consumo e infância”, contém os principais 

pressupostos teóricos que orientam uma visão do consumo e de sua relação com a infância, 

em obras como Thorstein Veblen (1984 [1899]) no texto clássico A teoria da classe ociosa; 

Mary Douglas e Baron Isherwood na obra O mundo dos bens (2004 [1979]); Colin Campbell 

em sua obra A ética romântica e o espírito do consumismo moderno (2001 [1987]); Zygmunt 

Bauman em Vida para o consumo (2008), entre outras. Avaliamos a perspectiva do 

protagonismo do consumidor na sociedade pós-moderna, em obras como El pensamiento 

comunicacional, de Bernad Miège (1979); Javier Cremades (2007), em seu livro 

Micropoder: la fuerza del ciudadano en la era digital; Marketing communications in a 

postmodern world, de A. Fuat Firat e Lars Thøger Christensen (2005); além de buscar 

compreender a intersecção entre consumo e infância de modo multiperspectivo, da criança 

como ser social, discutindo obras como as de Pierre Bourdieu A distinção: crítica social do 

julgamento (2007[1979]); de Veet Vivarta e publicada pelo Instituto Alana, Infância e 

consumo: estudos no campo da comunicação (2009); Gino Giacomini Filho em sua 

monografia Interfaces da comunicação mercadológica com o público infantil (2000), além 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e das resoluções do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda). No capítulo também abordamos as práticas 

de comunicação de mercado atuais, que passam de uma visão do foco em processos 

produtivos para um foco em relacionamento e significação. Analisamos como a etnografia 

pode contribuir na compreensão desse relacionamento sob a hipótese da criança-sujeito no 

processo comunicação, tecnologia e infância, pautados em obras como a de David 
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Buckingham, em seu artigo “Repensando a criança-consumidora: novas práticas, novos 

paradigmas”; de Herbert Blumer, principalmente em sua obra Symbolic interactionism: 

perspective and method(1986[1969]) influenciado por George Mead (1974[1934]) e de Jesús 

Martin-Barbero em Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia (1997), 

entre outros. Concluímos o capítulo com uma perspectiva compreensiva da comunicação, 

discutindo obras como Boaventura de Souza Santos (2002 e 2009), Paul Feyerabend 

(2007[1975]), e nas obras e artigos do grupo “Da Compreensão como Método”, do CNPq, 

organizados por Dimas A. Künsch e Mateus Yuri Passos, entre outras. 

No capítulo 3, “A criança e os canais de brinquedos: uma abordagem hermenêutica”, 

ocupamo-nos com a perspectiva da criança-sujeito no processo de comunicação, tecnologia 

e infância e como esse processo colabora na construção social da criança. Interpretamos as 

entrevistas com pesquisadores, produtores, pais ou responsáveis. Avaliamos as condições 

sociais e históricas de produção, circulação e interação dos vídeos de brinquedos, incluindo 

um olhar sobre canais de brinquedos de outros países. Realizamos a análise formal ou 

discursiva a fim de compreender as formas complexas como um vídeo de brinquedo se 

constitui num discurso. Assim se deu a interpretação e reinterpretação, isto é, a construção 

criativa de possíveis significados a partir das análises anteriores. 

Assim, pretendemos que esta investigação possa gerar impactos na discussão social 

do tema, no que se refere aos papeis sociais dos produtores de vídeos, das empresas de 

brinquedos, da família, das escolas, dos grupos de interação com crianças, clareando pontos 

específicos, mas principalmente o papel social das crianças na comunicação; que possa 

também gerar impactos na discussão política do tema, buscando os consensos possíveis, uma 

vez que a discussão de livre pensamento favorece as bases democráticas e contribui para uma 

melhor cidadania, para uma paz entre os sujeitos e uma melhor justiça social. Nesse sentido, 

buscamos tornar a interação comunicacional das crianças com os vídeos de brinquedos um 

objeto familiar e próximo, não no intuito de fornecer respostas reducionistas e limitadoras, 

mas com o propósito de se aproximar da questão central desta pesquisa e formar uma 

convicção sobre como se dá o processo de construção social da criança como sujeito da 

comunicação, a partir da relação entre criança e vídeo de brinquedos. 
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Capítulo 1 

TECNOLOGIA, ‘STREAMING’ DE VÍDEO E INFÂNCIA 

 

 

 

 

As crianças nascem em meio a um contexto social e começam a perceber o mundo que 

está a sua volta em diferentes e inter-relacionadas ambiências. Uma dessas ambiências são 

as tecnologias digitais em rede que estão alterando (e sendo alteradas por) toda a sociedade. 

A comunicação, como um processo social dinâmico, está imbricada com os processos 

tecnológicos, alterando e sendo alterada por esses. Sob o olhar tecnológico podemos observar 

que há, de fato, novos aspectos sociais. Nesse sentido, olharemos neste capítulo a pluralidade 

de conhecimentos e sociabilidades possibilitadas pelas TICs – tecnologias de informação e 

comunicação que se tornaram preponderantes, com visões, por vezes admiradas, às vezes 

críticas. Discutiremos o acesso às tecnologias e os poderes hegemônicos de informação a 

partir dos canais de streaming de vídeo de brinquedos. Essas tecnologias de comunicação, a 

dataficação da sociedade e a imbricação junto às crianças nos levam a uma visão subjetiva 

na relação dos algoritmos que regulam a busca, seleção e recomendação desses conteúdos 

digitais, com a comunicação, e a perspectiva do filtro-bolha, que expõe a ideia de que os 

mecanismos de busca, seleção e recomendação acabam por nos devolver mais do mesmo, 

uma vez que estão direcionados aos temas que já conhecemos, compartilhamos e com os 

quais nos relacionamos. 

 

1.1 Canais de ‘streaming’ de vídeo: o exemplo do YouTube 

 

Criado em 2005 por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, e adquirido pelo Google 

em 2006, o YouTube nasceu com a proposta de facilitar o compartilhamento de vídeos na 

internet, oferecendo ao usuário uma plataforma com interface de fácil interação e que não 

exige um grau elevado de conhecimento técnico, tanto para publicar quanto para assistir aos 

vídeos. Atualmente, o YouTube possui mais de 2 bilhões de usuários em todo o mundo, 

quase um terço dos usuários da Internet, e está disponível em 80 idiomas, segundo o próprio 

YouTube (2020). No Brasil, o site de compartilhamento de vídeos é o terceiro mais acessado, 

ficando atrás apenas do Google e do Facebook, como constatado em pesquisa da Emarketer 
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(2019), além disso, o país ocupa a 3ª posição entre os países com mais usuários e a 4ª em 

número de visualizações, segundo o site ChannelMeter (2019).  

Um dos fatores preponderantes do YouTube é que ele faz parte de um dos maiores 

conglomerados de tecnologia digital do mundo: o Google Inc. Segundo Siva Vaidhyanathan, 

na obra A googlelização de tudo (2011), essa empresa americana mundialmente conhecida 

domina os mecanismos de busca digital na internet em várias regiões do globo, com exceção 

de alguns grandes mercados como Japão, Coreia do Sul, Rússia e China.  

O Google, como uma empresa constituinte do que podemos denominar como 

“ecossistemas de comunicação”, está presente quase que permanentemente entre os usuários 

da internet. Está em celulares e computadores pessoais por diversos aplicativos, como o 

sistema operacional Android e o sistema operacional Chrome OS para netbooks. Está nas 

buscas com o Google Search, em computação na nuvem com o Google Drive, entre outras 

dezenas de serviços. No entanto, como constatado por alguns autores (ANDERSON, 2008; 

VAIDHYANATHAN, 2011), o que realmente tornou o Google uma empresa gigante 

financeiramente é o modo como ela usa a matemática para entender pessoas e vender 

propaganda. Seus sofisticados algoritmos, que classificam usuários, sites e anunciantes, 

formam um intrincado sistema que “limpa” os resultados de busca e recomendação em todos 

os seus aplicativos. Limpar a rede, segundo Vadhyanathan (2011), é proporcionar ao usuário 

uma navegação tranquila em meio a um turbilhão de informações presentes na internet. Hoje 

isso é feito por meio de sistemas de websemântica que “entendem” o que o usuário quer 

dizer. Quando uma criança clica no microfone ao lado da caixa de busca e diz “Peppa Pig”, 

o Google calcula instantaneamente que a criança “deseja” assistir a um desenho animado 

dessa personagem. Talvez possamos nos indagar “nossa, mas o que tem isso de 

extraordinário?”. A tecnologia de websemântica hoje está tão veloz que mal nos damos conta 

da quantidade de esforço físico e intelectual por trás de ações como essas, quase impensadas 

anos atrás. Websemântica é um conceito, como entendido por Tim Berners-Lee, James 

Hendler e Ora Lassila, no artigo “The semantic web”, publicado na revista Scientific 

American (2001), para a técnica de computação que cria ontologias semânticas e metadados. 

Isso permite que o YouTube, ou outros sites, interpretem sentenças inteiras no lugar de apenas 

palavras isoladas. Somando-se a isso os fantásticos big datas1 que o Google tem construído, com 

acesso a diversas bibliotecas espalhadas pelo mundo, a partir do Google Books, ou troca de 

mensagens pelo Gmail, documentos pelo Google Docs, comportamentos pelo Google Plus, locais 

                                                 
1 Megadados, ou seja, um grande conjunto de dados armazenados 
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pelo Google Maps e tantos outros aplicativos que usamos sem nos darmos conta de contribuir 

para a interpretação e posse desse conhecimento. Assim, desde muito cedo, as crianças também 

estão inseridas nesses big datas e cada vez interessam mais a diversos agentes da sociedade, de 

setores públicos e privados. 

Por isso, entre as crianças brasileiras, o YouTube também aparece como um dos sites de 

grande acesso, como informou o estudo A voz das crianças, publicação on-line da Officina 

Sophia (2016). Quando perguntados em quais sites de mídia social mais entravam, 20% dos 

entrevistados responderam que o YouTube era um desses sites. Em estudo publicado em 

2015, Geração YouTube: um mapeamento sobre o consumo e a produção infantil de vídeos 

para crianças de zero a 12 anos, com o propósito de investigar a relação da criança com a 

tecnologia, obtendo dados relevantes. Segundo essa pesquisa, dos 100 maiores canais de 

YouTube no Brasil, 36 são consumidos pelo púbico infantil (0 a 12 anos). Ao todo, foram 

mapeados 110 canais voltados especificamente para esse público, que juntos atingem uma 

audiência de mais de 20 bilhões de visualizações. Em trabalho recente, junto com Jonatas 

de Oliveira (2016), levantamos aspectos de produção dos chamados toy channels, no Brasil. 

Um dos destaques dessa pesquisa foi o crescimento desses canais que produzem conteúdo 

audiovisual tendo o brinquedo como objeto principal, seja para apresentar suas 

características, criar historinhas por meio dele ou desenvolver brincadeiras a partir dele. São 

canais de unboxing2 de brinquedos e vídeos de brincadeiras, cujos conteúdos consistem 

basicamente em tirar os brinquedos das caixas, apresentando suas características e 

componentes, e desenvolver historinhas a partir de brincadeiras com os brinquedos.  

Diversas tecnologias possibilitam o desenvolvimento de meios como o YouTube e uma 

das principais é o streaming de vídeo. Streaming é o nome dado em inglês para o processo 

mais comum de distribuição de vídeos digitais. Segundo John G. Apostolopoulos et al., no 

artigo “Video streaming: concepts, algorithms, and systems” (2002), diferentemente do 

download de vídeos, em que todo o arquivo é entregue de uma única vez, fazendo com que 

o usuário tenha de esperar o término do processo, o streaming permite a separação do vídeo 

em pacotes para que eles sejam enviados por partes, em sucessão, ao usuário. Assim o usuário 

passa a ver o vídeo na medida em que é entregue, sem necessitar esperar até o carregamento 

total. Para o público infantil, imediatista e ávido por constantes novas experiências, essa 

tecnologia permite o consumo de vídeos e a navegação por diferentes títulos sem a 

dificuldade de baixar o arquivo para um computador. Isso colabora para a popularização 

                                                 
2 Desembalamento, ou seja, videos demonstrando a retirada de um brinquedo da caixa. 
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desses sites de vídeos, tornando-os orgânicos, como uma extensão da criança. 

Uma das grandes questões para a distribuição de vídeos digitais globalmente é a profusão 

de displays com linguagens diferentes, resultado da grande revolução tecnológica das últimas 

décadas, como vimos no início. A sempre acirrada briga de mercado entre empresas 

produtoras de softwares de vídeo, sistemas operacionais e aplicativos, além de diferentes 

qualidades de definição e velocidade, têm levado a um número grande de formatos possíveis 

para gravação, distribuição e consumo de vídeos digitais. Os formatos compatíveis para 

envios de vídeo para o YouTube, segundo o próprio site (YOUTUBE, 2016b) são MOV, 

MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP e WebM. Um serviço como o YouTube tem a 

capacidade de processar, gerenciar e disponibilizar quantidades enormes de vídeos, sem 

perder qualidade de informação ou ritmo de acesso em todos os aparelhos. De acordo com 

os sites Tecmundo (HAMANN, 2013) e Computerphile (COMPUTERPHILE, 2013), 

quando o usuário faz o upload dos vídeos por pacotes de dados para o servidor do YouTube, 

cada filme é recebido pelos servidores e convertidos em diversos formatos de arquivos 

diferentes. Isso possibilita o acesso por diferentes tipos de displays ao redor do mundo em 

navegadores comuns, navegadores com HTML5, codecs H.264, WebM e diversos outros 

formatos para computadores, smartphones e tablets com diversos sistemas operacionais, 

além de consoles de videogame ou cibervisores com suporte para funções Smart TV. Esses 

arquivos podem ser replicados para diferentes servidores do YouTube ao redor do mundo 

para agilizar e desafogar o tráfego de dados. O YouTube, por meio de algoritmos, identifica 

as preferências de navegação do usuário, escolhendo qual é o formato e qual é a qualidade 

de vídeo que melhor se encaixa no perfil de cada um, utilizando informações de navegação 

capturadas no decorrer da sua utilização. Além disso, também se baseia na qualidade de 

conexão da internet para evitar que o carregamento acarrete travamentos.  

Em relação à qualidade de conexão da internet móvel, de acordo com a Associação 

Brasileira de Telecomunicações (TELEBRASIL, 2019), o número de acessos chegou a 208,3 

milhões no Brasil até agosto de 2019, somando 4.609 municípios – onde moram cerca de 

96% da população brasileira – com rede móvel de quarta geração (4G) de pelo menos uma 

operadora. A rede móvel de terceira geração (3G) está presente em 5.446 municípios, de um 

total de 5.570 no país. Vale lembrar que a rede 4G opera em uma frequência distinta da 3G. 

As antenas 4G são mais baixas e atendem de 300 a 400 telefones. As 3G podem compartilhar 

o sinal com cerca de 60 a 100 telefones, segundo dados da Tecmundo (ARRUDA, 2016). 

O funcionamento do YouTube pode ser visualizado pelo fluxograma a seguir: 
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Figura 1 - Fluxograma pictórico do funcionamento do YouTube 

 

Fonte: PEREIRA (2016) 

 

A transmissão entre YouTube e os usuários, as crianças nesse caso, é feita por pacotes de 

poucos segundos que ficam em constante buffering para mostrar os vídeos aos usuários. 

Bufferingé a técnica que permite usar uma região de memória física de um computador ou 

servidor para armazenar temporariamente dados enquanto estes são movidos de um lugar 

para outro. Uma inovação em sites como o YouTube é que o usuário pode trocar a resolução 

do vídeo sem a necessidade de carregamento do vídeo inteiro novamente, com a nova 

resolução. Isso diminui o número de travamentos e possibilita que o ícone de recarregar não 

apareça na tela, evitando desse modo o que é denominado nos meios técnicos como “círculo 

da morte”, pois dificilmente a criança tem paciência para esperar o carregamento. O buffering 

constante altera somente os pacotes que ainda não foram enviados. Inclusive nesse aspecto 

tecnológico é possível inferir que o imediatismo possível no YouTube, percebido pelas 

crianças, afetará os sistemas ainda vigentes de broadcasting.  

A Figura 1, Fluxograma pictórico do funcionamento do YouTube, permite-nos 

compreender como as tecnologias viabilizaram que o YouTube passasse a rivalizar com 

produtores de conteúdo para broadcasting pelo tempo de consumo de vídeo dos usuários da 

internet, inclusive as crianças. Um grande número de pessoas com acesso a equipamentos 

com câmeras de vídeo, como smartphones, produzem seus vídeos e os enviam ou montam 

em aplicativos que facilitam a edição com aspecto bastante profissional. Em 2011, o 

YouTube disponibilizou aos usuários um editor de vídeos (Figura 2) direto em sua 

plataforma, o que facilitou esse processo para os usuários. O YouTube converte 60 horas de 

vídeos por minuto, a partir dos uploads de usuários de várias regiões do mundo, somando 4 

bilhões de vídeos por dia (PROXXIMA, 2016) e distribui por meio dos 15 datacenters, sendo 



25 

 

8 nos Estados Unidos, 1 no Chile, 2 na Ásia e 4 na Europa, segundo o próprio Google 

(GOOGLE, 2016). 

 

Figura 2 - Editor de vídeos e melhorias no próprio Youtube 

 

Fonte: PEREIRA (2016) 

 

Segundo Golshan Golnari, Yanhua Li, e Zhi-Li Zhang, no artigo “What drives the growth 

of YouTube? Measuring and analyzing the evolution dynamics of YouTube video uploads” 

(2012), o YouTube está migrando de uma fase no qual era impulsionado por muitas pessoas 

que postavam poucos vídeos cada uma, para ser conduzido por um número menor de pessoas 

com um maior volume de postagens cada uma, tendência corroborada pelo estudo de Mathias 

Bärtl, “YouTube channels, uploads and views: a statistical analysis of the past 10 years” 

(2018). Nesse estudo, o pesquisador constata que 85% de todas as visualizações provém de 

3% dos canais. Compreendemos aqui o processo de profissionalização do YouTube com o 

surgimento dos youtubers profissionais, como os produtores de canais de brinquedos. Nesse 

sentido, somando-se às tecnologias on-line, o YouTube ainda disponibiliza o YouTube 

Space, local no qual uma equipe do YouTube ajuda os criadores de conteúdo por meio de 

programas e oficinas estratégicas administrados nessas instalações de produção, em 6 

cidades: Los Angeles, Nova York, Londres, Tóquio, São Paulo e Berlim (YOUTUBE, 

2016a) 

O que motiva os milhões de produtores de conteúdo em diversas regiões do globo ainda 

é impreciso, mas é possível estimar que trata-se principalmente de reconhecimento público, 

de divulgação de ideias e conceitos, e de geração de receita. Nesse último caso, estimamos 

que muitos youtubers buscam predominantemente gerar receita com seus vídeos, ou 
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monetizar3, como ficou usual falar, vinculando seu canal a uma conta Google AdSense. Esse 

sistema permite aos produtores se associarem ao Google para disponibilizarem anúncios em 

seus canais ou vídeos, entre outros recursos. 

 

Quadro 1 - Quadro-síntese de tecnologias de produção e o consumo do YouTube – Brasil - 2020 

TECNOLOGIAS CARACTERÍSTICAS 

LINGUAGEM  HTML5 

ALGORÍTIMOS DE BUSCA, DE RECOMENDAÇÃO, DE MEDIÇÃO DE TRÁFEGO 

BUFFERING ENVIO CONSTANTE DE PACOTES DE DADOS 

METADADOS TÍTULO DO VÍDEO, DESCRIÇÃO, CATEGORIA, TIPO DE LICENÇA, PALAVRAS-CHAVE, CANAL, 

CODECS E FORMATOS PRINCIPAIS MOV, MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WEBM 

DISPLAYS 
COMPUTADORES PESSOAIS, NOTEBOKS, SMARTPHONES, SMARTTVs, CONSOLES DE 

VIDEOGAMES, TABLETS 

DISPOSITIVOS DE GRAVAÇÃO CÂMERAS DE SMARTPHONES, CÂMERAS 4K, CÂMERAS DE VÍDEO, 

EDIÇÃO DE VÍDEO PREMIERE, MOVIE MAKER, YOUTUBE, QUICKTIME, 

MONETIZAÇÃO GOOGLE ADSENSE 

BANDA LARGA BANDA LARGA FIXA, BANDA LARGA MÓVEL 3G E 4G, 

Fonte: o autor 

 

Muito da “limpeza” e precisão no tratamento das informações para reconhecer, medir e 

recomendar está na busca constante pelo YouTube-Google para compreender e prever o 

comportamento dos usuários, matéria-prima para o verdadeiro foco da organização: a venda 

de propaganda. Mais do que isso, nos alerta Vaidhyanathan, ao buscar o controle total da 

informação com objetivo de gerar receita, o Google e, deduzo, o YouTube, pode “se 

transformar num sistema que privilegia o consumo em vez da pesquisa, a compra em vez do 

aprendizado” (VAIDHYANATHAN, 2011, p. 26). Decorre daí a importância nas 

investigações sobre os canais de brinquedos propriamente ditos, como veremos a seguir. 

 

1.2. Canais de brinquedo (‘toy channels’) 

 

Chamamos de toy channels os canais que produzem conteúdo audiovisual tendo o 

brinquedo como objeto principal, seja para apresentar suas características, criar historinhas 

ou desenvolver brincadeiras a partir dele.  É importante ressaltar que os toy channels são 

produzidos majoritariamente por adultos, mas vistos por crianças. 

 

                                                 
3Cunhar moeda (MICHAELIS, 2016). Na internet, o termo tem o sentido de converter para dinheiro os 

créditos por espaço publicitário. 



27 

 

Quadro 2 - 10 canais de brinquedos mais influentes – Brasil - 2020 

Ranking 
geral 

Ranking de 
canais de 

brinquedos 
Nome do canal Uploads 

Inscritos 
(milhões) 

Visualizações 

1 1° Maria Clara & JP  449 15,8 5.923.710.345 

3 2° Luccas Neto  838 28,5 9.054.214.927 

16 3° Brincando com o Rafael 147 6,43 1.059.104.433 

32 4° Planeta das Gêmeas 586 12,5 3.352.343.341 

40 5° Totoykids 773 16,2 7.318.320.331 

42 6° Videos de Slime 398 3,48 937.298.503 

44 7° Crescendo com Luluca 698 7,08 1.552.650.125 

45 8° Kids Fun 990 12,2 3.111.498.938 

46 9° MC Divertida 136 4,36 745.503.521 

53 10° Slime Sam Sapeca 269 3,29 602.753.096 

 

Fonte: o autor, a partir do site Socialblade.com 

 

Destacam-se alguns tipos presentes na maioria dos canais analisados, as quais podemos 

estabelecer como categorias de análise: a) unboxing de brinquedos; b) historinhas com 

brinquedos e novelinhas; e c) brincadeiras com brinquedos e massinhas, produções que 

aparentam ser caseiras, amadoras, feitas por adultos, porém, com linguagem infantil. Até o 

momento, a maioria desses vídeos é feita de maneira simples, sem investimento na qualidade 

da fotografia, áudio, edição, composição, etc., ou seja, essas produções possuem um conjunto 

de características que são próprias de uma “estética do inacabamento”, como entendido por 

Erick Felinto, no trabalho “Videotrash: o YouTube e a cultura do ‘spoof’ na internet”, 

apresentado no XVI Encontro Nacional da Associação Nacional dos Programas de Pós-

Graduação em Comunicação, aCompós (2007). Nota-se, entretanto, passados mais de 10 

anos, uma mudança gradual na estética dessas produções, as quais começam a apresentar um 

maior grau de profissionalização em vários aspectos de produção. 

 

Figura 3 - Imagem de um vídeo de brinquedos no YouTube4 

 

Fonte: o autor 

                                                 
4 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ujAGu_SByAU>. Acesso em: 26. abr. 2016 
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Unboxing ou vídeos de desembalamento de produtos: são vídeos que mostram 

embalagens sendo abertas para mostrar o produto desde a retirada do pacote. São reveladas 

suas características, funcionalidades, formas de uso e a maneira correta de montá-lo, caso 

necessário. No início, o unboxing era feito principalmente para apresentar produtos de 

tecnologia, e ajudava àqueles que buscavam por informações técnicas detalhadas a respeito 

de um determinado produto. No caso do unboxing de brinquedos, explicou o professor Paulo 

Silvestre em entrevista a Mariana Della Barba, na matéria “Abrir brinquedos no YouTube 

vira febre e inflama debate sobre consumismo infantil” (2016), a motivação da criança que 

assiste ao vídeo não é de saber detalhes técnicos do produto, mas sim a curiosidade de saber 

o que tem dentro da embalagem.   

Historinhas ou novelinhas com brinquedos: os produtores dos toy channels utilizam-

se dos brinquedos para contar historinhas, em alguns casos, fazendo inclusive novelinhas 

onde os brinquedos têm nomes específicos, assumem personagens e vivem situações do 

cotidiano, diálogos, passeios, compras, rotinas, etc. No canal TototoyKids existe, por 

exemplo, a novelinha da Barbie Letícia5, até o momento com 67 episódios, uma novelinha 

que aborda situações como gravidez, romance, aniversário, casamento etc. Embora se 

mantenha o nome original da boneca “Barbie”, ela assume o nome próprio “Letícia”, e como 

“Barbie Letícia” adquire uma personalidade e interage com os demais personagens da 

trama.   

Brincadeiras com brinquedos e massinhas: os toy channels também propõem 

brincadeiras, mostrando formas de brincar e misturando brinquedos. Como exemplo, em um 

vídeo o canal TototoyKids fez uma “competição de pescaria” entre os adultos que produzem 

o canal. Nesse vídeo os adultos brincavam com o “Pega Peixe”, e quem pegasse um peixe 

ganhava um “ovinho” com surpresas dentro.  

Vale ressaltar ainda que toda a produção dos toy channels pesquisados é feita por adultos, 

que geralmente não aparecem nos vídeos, apenas ouvem-se suas vozes e se vêem suas mãos 

manipulando os brinquedos. O foco da produção é a criança, sendo que os adultos que 

produzem os conteúdos, quase sempre, utilizam linguagem infantil, inclusive com 

entonações de voz que tentam imitar uma criança.  

 

 

                                                 
5 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=MqwO5VkujLs>. Acesso em: 26 abr. 2016 
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1.3. Algoritmos de busca, seleção e recomendação, e o filtro-bolha 

 

No processo de busca pelos vídeos na internet, cada criança se depara, não mais com um 

número absurdo e desorganizado de respostas como no início da internet, mas com um 

conjunto coeso de respostas, que têm por base os processos de reconhecimento, medição e 

recomendação do YouTube. Nesse sentido, é muito menos os pais ou responsáveis, ou uma 

emissora de TV, que determinam os conteúdos que muitas crianças acessam, mas sim o 

próprio YouTube-Google, por meio de algoritmos. Por exemplo, o processo de 

recomendação de vídeos no YouTube, conforme J. Davidson et al. expõe no artigo “The 

YouTube video recommendation system”, publicado na revista RecSys (2010), considera 

dois campos de dados principais: os metadados do vídeo, como título e descrição, e as 

atividades do usuário, classificadas em explícitas (como gostar ou não gostar, e subscrever); 

e implícitas (como datas, horários, tempo de visualização). No entanto, salientam os autores, 

os dados são bastante complexos, uma vez que os metadados são por vezes inexistentes ou 

incompletos, e os dados do usuário, estimados, uma vez que não se percebe o grau de 

interesse ou desinteresse, o grau de felicidade ou infelicidade. Entendemos que isso evidencia 

o crescimento de youtubers profissionais que se dedicam a cada um desses passos para deixar 

seus vídeos com melhores recomendações pelo Google. Evidencia-se a sofisticação dos 

sistemas de recomendação de vídeos no YouTube pelo trabalho de Y. Jing et al. no artigo 

“Video suggestion and discovery for youtube: taking random walks through the view 

graph”(2008), sobre algoritmos denominados de adsorção6,e pelo trabalho de D. Arora 

([S.d.]), “A social video recommendation system on YouTube”, sobre o uso da tecnologia de 

sistemas de recomendação de vídeo a partir das redes sociais virtuais que possibilitam um 

cruzamento de diversas variáveis sociais e individuais ligadas ao comportamento de cada 

usuário. 

Os algoritmos estão a cada dia mais salientes nas discussões no campo da comunicação. 

Em 2017 não houve nenhum título com esse termo entre os trabalhos selecionados para o 

Encontro Anual da Compós, e em 2018 foram dois. No Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

(Intercom) foram dois em 2017 e três em 2018. Do ponto de vista das ciências exatas, o 

algoritmo adquire um significado objetivo de uma sequência finita de instruções para a 

                                                 
6 Termo emprestado da físico-química que significa a acumulação de uma substância gasosa ou 

líquida em uma interface sólida. (WIKIPEDIA, 2016) 
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resolução de um problema, como vemos no trabalho de Willian Fernandes Araújo, “Os 

algoritmos da comunicação: uma abordagem de processos computacionais como objeto de 

estudo da comunicação”, apresentado no XL Intercom (2017). Nas discussões leigas, a 

objetividade também está presente. O algoritmo por vezes é entendido como não humano e 

adquire significados alinhados com “algo que um computador faz para dar um resultado”, e, 

por vezes, suscitam significados variados, de “desconhecido” a “controlador”. 

No campo da Comunicação, notamos em alguns trabalhos (ARAÚJO, 2017; CASTRO, 

2017 e JURNO, 2016) um olhar para a subjetividade, para a falibilidade, para o aspecto 

humano presente na criação e desenvolvimento do algoritmo. Por exemplo, programar um 

algoritmo que selecione “os vídeos mais importantes para a criança”, significa que alguém 

“informa” ao algoritmo o que significa um vídeo; o que significa importância e quais os 

critérios de importância e desimportância; e o que significa criança. Nesse sentido, essa 

categorização pela pessoa que programa o algoritmo tem aspecto subjetivo, mesmo que passe 

por variados critérios de mediação dentro da empresa. Uma seleção do YouTube, por 

exemplo, alinhado com o exposto por Araújo (2017), está carregada de valores, porque a 

categorização, como apontamos, é baseada em escolhas humanas. Outra variável subjetiva é 

a tradução de sistemas, como nos aponta Bruno Latour, em The pasteurization of France 

(1993), na qual há adaptações e definições de significados traduzidos a serem “programados” 

aos quais os algoritmos precisam se alinhar. 

 A questão da subjetividade dos algoritmos também passa pelos dois campos de dados 

principais que apontamos, os metadados do vídeo, que dependem da pessoa que fez o upload 

ou compartilhou o vídeo, designando título, palavras-chave e descrição independentemente 

do que os programadores do algoritmo pensaram sobre isso; e as atividades do usuário, 

dimensionadas entre outros itens por botões dicotômicos como “gostei” e “não gostei”. 

Outros dados de usuários como datas, horários e tempo de visualização também são 

considerados pelos programadores dos algoritmos. Portanto, um sistema de busca, seleção e 

recomendação de vídeos no YouTube é resultado de muitos processos diferentes. Nesse 

sentido, a ideia de escolhas, classificações e demais processos de programação dos 

algoritmos mostra o seu imbricamento em culturas específicas e podem mudar de cultura 

para cultura. Além disso, quebras de paradigmas podem entrar na discussão, ressignificando 

processos culturais e remodelando, portanto, os algoritmos. Tomemos como exemplo o caso 

da obra “A fonte” de Marcel Duchamp, incluída na exposição de 1917 da Associação de 

Artistas Independentes de Nova York, considerada um ícone do dadaísmo, que ressignificou 
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o olhar sobre a própria arte e sobre os artistas. Essas mudanças, escolhas, alteridades e 

confrontações contidas nesses processos salientam os aspectos subjetivos dos algoritmos.  

 Por outro lado, as pessoas que programam esses mecanismos de busca, seleção e 

recomendação de vídeos compreendem que os usuários não querem perder tempo com 

sugestões de vídeos que não lhes interessam. Os usuários, incluindo é claro, as crianças, são 

leais a sistemas que antecipam palavras, acertam sugestões de conteúdos e se alinham com 

suas temáticas de interesse. Nesse sentido, geram o que Eli Pariser, no livro O filtro invisível: 

o que a internet está escondendo de você (2012), chama de filtro-bolha, ou a capacidade 

desses mecanismos nos devolverem mais do mesmo, uma vez que estão direcionados aos 

temas que já conhecemos, compartilhamos e com os quais nos relacionamos. Assim, a partir 

dessa capacidade mais limitada de nos relacionarmos com conteúdos distintos daqueles que 

são de nossa afinidade, temos a tendência de nos acomodarmos em conteúdos mais fechados 

e mais dogmáticos. 

No caso do YouTube, a busca, seleção e recomendação está atrelada ao perfil do 

usuário da conta Google que gerou o acesso ao sistema. Ao longo do tempo, esse usuário vai 

formando um “gráfico social”, termo cunhado por Andrew Keen na obra Vertigem digital: 

por que as redes sociais estão nos dividindo, diminuindo e desorientando (2012, p. 41), ou 

seja, um perfil com hábitos e atitudes que é acessado pelo sistema para devolver sugestões 

de vídeos.  Reforçamos que o gráfico social hoje pode começar desde os primeiros anos, 

como no nosso exemplo dos canais de brinquedos, a partir do momento em que a criança 

possua um login, mas também passível de cruzamento com o login dos pais, e, nesse sentido, 

passa a ser um gráfico social da vida, desde a primeira infância até a vida adulta e 

posteriormente. Entendendo que um dos focos do YouTube é vender “clientes a 

anunciantes”, como exposto por Fernanda Bruno no livro Máquinas de ver, modos de ser: 

vigilância, tecnologia e subjetividade (2013, p.176), a predição de consumo estará no cerne 

das discussões do filtro-bolha desde a infância. 

 

1.4. Tecnologia, comunicação e infância 

 

Informação e conhecimento estão entrelaçados e afetam diferentemente as relações 

sociais na infância. Segundo Philippe Ariès, na obra História social da criança e da família 

(1981), e Neil Postman, em O desaparecimento da infância (1999), um dos fatores que 

diferenciam a infância do mundo adulto é o conhecimento. Numa sociedade como a atual, os 

níveis de dados, informação e conhecimento estão disponíveis às crianças como em nenhum 
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outro momento da História. Para Carla Freitas Silveira Netto, Vinícius Andrade Brei e Maria 

Tereza Flores-Pereira, no artigo “O fim da infância? As ações de marketing e a ‘adultização’ 

do consumidor infantil”, publicado na Revista de Administração do Mackenzie (2010, p. 

132), "estaríamos perdendo uma referência de uma dissociação da sociedade de crianças e de 

adultos, pois os primeiros se tornariam crianças-adultos, ou seja, um ser híbrido em termos 

de maturidade". Talvez o inverso também seja verdadeiro. Do ponto de vista da psicologia 

evolutiva, que toma como base a teoria evolucionista de Darwin, a pessoa nasce com uma 

visão egocêntrica total e inconsciente, uma vez que sua vida mental (não cerebral) inexiste, 

começando a se desenvolver a partir dos primeiros esquemas sensório-motores. Há uma 

autocentralização que vai se desvanescendo ao longo de seu crescimento e maturidade, uma 

vez que busca um equilíbrio com o mundo físico e social que a rodeia. Há portanto, desse 

ponto de vista, uma fase inicial, de 0 a 2 anos, na qual a criança ainda não desenvolveu 

esquemas complexos de cognição, mas já apresenta uma organização inicial afetiva, que 

ajudará no desenvolvimento da personalidade. Após essa fase, a criança entra na denominada 

fase pré-operacional, ou segunda infância, objeto deste estudo, na qual passa, 

gradativamente, de um pensamento egocêntrico para um pensamento cognitivo e social. No 

período anterior, sensório-motor, a vida social da criança se restringe ao núcleo familiar. 

Assim que há esquemas motores e alguma linguagem, a criança dita pré-operacional tem a 

possibilidade de explorar mais plenamente o ambiente físico e social, para formar impressões 

perceptuais de objetos, relações causais, entre outras, justamente num período em que os 

estímulos de vídeo se intensificam cotidianamente como um simulacro da realidade. 

No período pré-operacional a criança se adapta às vivências a partir de uma visão lúdica, 

de mágica e imaginação, ausente de socialização de ideias, caracterizada pelo egocentrismo, 

uma vez que a criança difere do pensamento adulto, lógico, e do pensamento de outras 

crianças, pois é centrada em si mesma. 

Esse período é caracterizado por um “equilíbrio instável”, segundo Clara Regina 

Rappaport, Wagner da Rocha Fiori e Claudia Davis, no livro Psicologia do desenvolvimento: 

teorias do desenvolvimento (1981), pois há uma coerência em nível de ação, mas não de 

pensamento. O pensamento egocêntrico está em desacordo com a compreensão da realidade. 

O período caracteriza-se também por uma falta de esquemas conceituais, como o de 

classificação. A criança tende a colocar lado a lado, justapor, mas não classificar de acordo 

com determinadas caraterísticas. É um consenso no âmbito da psicologia que os conflitos 

não-resolvidos e vivências traumáticas neste período da infância podem ter consequências já 

no próprio período ou mesmo se manifestar durante a vida inteira da pessoa. É justamente 
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nesse período que a criança está passando de uma fase sensório-motora, dependente das 

sensações, para uma fase cognitiva, de pensamento lógico, linguagem e socialização. 

 

Quadro 3 - Avanços cognitivos na segunda infância 

Avanço Significado 

Uso de símbolos A criança não precisa estar em contato sensório-motor com um objeto, evento ou 
pessoa para pensar sobre ele. 

Compreensão de 
identidades 

As crianças sabem que alterações superficiais não mudam a natureza das coisas. 

Compreensão de causa e 
efeito 

As crianças se dão conta de que eventos possuem causas. 

Capacidade de classificar As crianças organizam objetos, pessoas e eventos em categorias com significado. 

Compreensão de 
números 

As crianças sabem contar e lidar com quantidades. 

Empatia As crianças tornam-se mais capazes de imaginar como os outros poderiam sentir-
se. 

Teoria da mente As crianças tornam-se mais conscientes da atividade mental e do funcionamento 
da mente. 

Fonte: Adaptado de Papalia, Olds, Feldman (2006, p. 285). 

 

O desenvolvimento ocorre para que a criança adquira uma visão de mundo e assim 

consiga um estado de equilíbrio em relação às situações a que é exposta. Nesse período se 

desenvolve a função simbólica, isto é, de produção de representações mentais, a que uma 

criança atribui significado sem a necessidade do estímulo sensório-motor.  A partir da Tabela 

6 destacamos que, nessa fase, a criança já consegue usar símbolos sobre objetos, eventos ou 

pessoas para pensar sobre aquilo. Começa a fruir (de fruição) a significação e a perceber 

diferentemente os meios de comunicação. 

Aqui cabe uma ressalva, feita por Françoise Dolto em As etapas decisivas da infância 

(2007), segundo a qual a criança tem uma tendência a estruturar-se a partir dos progenitores 

e isso está em consonância com a ideia da psicologia evolutiva, uma vez que a criança tem 

50% de genes de um e de outro. Quando falta uma dessas figuras, forma-se um espelho e 

uma dependência recíproca. Quando uma pessoa, animal ou objeto detém demais a atenção 

do progenitor, a criança transfere seu modelo de afeto para a pessoa, animal ou objeto. Dessa 

forma há a possibilidade de transferência de modelo para os meios de comunicação, uma vez 

que a mídia detém tempo considerável de atenção dos adultos. No entanto não é só o tempo 

que se faz necessário, mas também o grau de atenção. Não nos causa espanto, portanto, que 
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tantas crianças queiram ser cantoras, artistas e jogadoras de futebol, uma vez que seus pais e 

responsáveis dedicam tanto tempo e atenção aos meios. Como o meio é simulacro da 

realidade, ou seja, é o show, o filme e o jogo que está “presente”, a criança dificilmente fará 

a transferência para o aparelho mudo e estático ao qual ninguém dá atenção. Nessa fase há 

diversos limites de pensamento que atuam no processo de desenvolvimento mental na busca 

de equilíbrio, como proposto por Jean Piaget. Assim, analisando a Tabela 7, do ponto de vista 

dos canais de brinquedos, parece-nos que as crianças se centram nos aspectos da brincadeira, 

uma vez que nessa fase isso é muito importante, e menos nos aspectos do consumo, feito de 

forma velada e não explícita, além de atribuir vida aos brinquedos que aparecem no vídeo. 

A linguagem começa a se desenvolver firmemente como um meio de construção da 

criança como sujeito social em sua interação com a realidade, e destacamos a ação 

imprescindível da narrativa na passagem dos esquemas sensório-motores para os conceitos 

cognitivos. Os vídeos se interpõem aqui, do nosso ponto de vista, como narrativas 

hiperemocionais que buscam simular a realidade. É oportuno ressaltar que, neste nosso caso, 

os canais de vídeos de brinquedos se relacionam com as crianças concentrando narrativas 

exclusivamente ligadas com objetos de mercado. Vimos que há diferentes tipos de narrativas, 

como histórias, desembalamento e brincadeiras, mas o foco sempre é um objeto de mercado. 

Muito embora as crianças estejam limitadas pelo animismo, dando vida aos objetos, as 

relações de consumo perpassam a todo momento essas interações com as crianças. 

 

Quadro 4 - Limites do pensamento pré-operacional (segundo Piaget) 

Limites Descrição 

Centração, incapacidade de 
descentrar 

As crianças concentram-se em um aspecto de uma situação e negligenciam 
outros. 

Irreversibilidade As crianças não compreendem que algumas operações ou ações podem ser 
revertidas recuperando a situação original. 

Foco em estados e não nas 
transformações 

As crianças não compreendem os significados das transformações entre 
estados. 

Raciocínio transdutivo As crianças não utilizam raciocínio dedutivo ou intuitivo; em lugar disso saltam 
de um detalhe para outro e identificam uma causa onde não existe nenhuma. 

Egocentrismo As crianças pensam que todo mundo pensa, percebe e sente da mesma 
maneira que elas. 

Animismo As crianças atribuem vida a objetos inanimados. 

Incapacidade de distinguir 
aparência da realidade. 

As crianças confundem o que é real com a aparência externa. 

Fonte: Adaptado de Papalia, Olds, Feldman (2006, p. 286). 
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Do ponto de vista cerebral, a criança nessa fase demonstra grande interesse pelo vídeo, 

segundo a matéria “Uma bela sinfonia pueril”, escrita por Natalia Cuminale e publicada na 

revista Veja (2015), principalmente devido ao colorido, ao movimento, à sucessão de cenas 

e ao controle que a criança tem do aparelho, contribuindo também (mas não exclusivamente) 

para seu desenvolvimento cognitivo. Nesta mesma matéria (p. 86) vemos que “no cérebro, 

as imagens ativam o lobo occipital (associado à percepção da imagem) e agem nas regiões 

pré-frontal e límbica, responsáveis pela atenção, pela emoção, pelo prazer e pelo 

planejamento”. Parece-nos, no entanto, que, com o excesso de dados e informação, as 

crianças adquirem uma expertise operacional, mas não cultural, que advém com a idade e 

o amadurecimento das relações sociais.  

Para além das análises de natureza individual, que não descartamos, chamamos a atenção 

para a construção social da criança, uma percepção sócio-histórica e não um conceito 

universal e reducionista. Esta perspectiva pode ser melhor entendida pelo trabalho de Philipe 

Ariès, História social da criança e da família (1981), publicada originalmente em francês, 

em 1960, na qual o autor enfatiza a ideia de infância como uma lenta e gradual construção 

sócio-histórica, que vai de meados do Renascimento até nossos dias e que segue em mudança. 

Naturalmente há um acalorado debate acadêmico, político e social, com diferentes 

percepções e pontos de vistas, mas que podem ser percebidos em duas perspectivas: aqueles 

que valorizam o que a criança já é e que a faz ser uma criança; e outros que enfatizam o que 

lhe falta e o que ela poderá vir a ser. Vale lembrar que John Locke, no seu Ensaio sobre o 

entendimento humano (1997 [1989]), percebia as crianças como desprovidas de 

conhecimentos natos, supondo a mente como uma página em branco, diferentemente de Jean-

Jacques Rosseau, que em Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre 

os homens (1997 [1755]) admitia que a criança nasce boa e que os adultos devem ajudá-la a 

não errar. Sigmund Freud (1976 [1907]), por outro lado, buscou demonstrar o 

desprendimento da criança dos complexos infantis para a saída ao mundo social, enquanto 

George Mead (1934) enfatiza a construção do self desde a infância a partir da brincadeira, na 

qual emerge a consciência de outros e de si. Jean Piaget (1970) enfatizou menos transmissão 

de conhecimentos e mais a construção mental; enquanto Lev Vygotsky (1991) enfatizou a 

força da linguagem e do contexto social no qual a criança nasce; Anthony Giddens (1993) 

propõe que a criança é, desde que nasce, um ser ativo no processo social, e Neil Postman 

(1999) tenta alertar para o fim de uma linha divisória entre adultos e crianças a partir do 

surgimento dos meios de comunicação eletrônicos.   
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A infância, podemos perceber, não é uma categoria universal, óbvia, um conceito 

reducionista; não é uma infância mitificada, um constructo mental e não social, como muitos 

parecem ter em conta, sem perceber as alternâncias ao longo dos processos sócio-históricos. 

Parece haver hoje, embora careça de pesquisas nesse sentido, uma paradoxal situação em que 

há, por um lado, a diminuição da importância da criança, com os pais buscando ter menos 

filhos, aumentando o interesse por animais de estimação, delegando questões vitais como 

educação e cultura para meios públicos e um aumento do individualismo; por outro lado, 

percebemos que a diminuição da mortalidade infantil, as melhorias das condições de saúde 

dos recém-nascidos, as melhorias de determinadas condições sociais em algumas partes do 

mundo, têm aumentado a importância de cada criança, levando os cuidados parentais e 

públicos para idades cada vez mais avançadas, criado leis e regulamentos, comissões e 

organizações dedicados à infância e juventude em muitos Estados. A preocupação que muitas 

pessoas têm hoje na relação entre criança e internet, pudemos observar no desenvolvimento 

do rádio e especialmente no desenvolvimento da TV. A maioria dos adultos hoje crescem 

nesta sociedade da informação e do conhecimento, imbricados a esses meios aos quais 

modificaram e foram sendo modificados por eles. 

Essa sociedade da informação e do conhecimento está interligada também por outro 

aspecto relevante: a comunicação para o consumo. Do ponto de vista dos processos 

comunicacionais junto ao público infantil, o deslocamento do broadcasting7 para o 

wikicasting, ou seja, para a difusão compartilhada, na qual usuários consomem e produzem 

conteúdos quase que indistintamente, possibilitou o surgimento de novas formas de 

comunicação mediadas por esse grande memex cultural em que se transformou a internet. A 

profusão de produtos e serviços comunicacionais direcionados às crianças está num ritmo 

acelerado, possibilitado pelo barateamento de diversos aparatos tecnológicos de 

comunicação, a partir da miniaturização, como nos lembra Daniel Bell, no livro O advento 

da sociedade pós-industrial (1986). Isso permite, por exemplo, que uma boneca como a 

Barbie possa incorporar uma câmera de vídeo com conexão USB8. Esse fenômeno está 

diretamente ligado ao conceito do “mundo plano” como entendido por Thomas Friedman, 

em seu livro O mundo é plano: uma breve história do século XXI (2005), pois as mudanças 

a partir da abertura de capital do Netscape, como as tecnologias digitais de fluxo de trabalho, 

                                                 
7 Emissão e transmissão de sons e imagens por meio do rádio ou da televisão.  
8 Sigla em inglês de Universal Serial Bus (“Porta Universal”, em português), um tipo de tecnologia que 

permite a conexão de periféricos sem a necessidade de desligar o computador, além de transmitir e 

armazenar dados. 
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as comunidades colaborativas conectadas, a terceirização global e o offshoring9 tornaram 

possíveis a viabilidade de produtos e serviços altamente tecnológicos, mas baratos, em escala 

global. Se muitos adultos não conseguem entender plenamente os meandros das tecnologias 

digitais, superconectadas, ubíquas, pervasivas e sencientes, como expõe André Lemos em 

Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contemporânea (2005), as crianças por sua 

vez tendem a crescer com a sensação de que tudo é “natural”, que o software sempre existiu 

e que não faz nada além de nos proporcionar aquilo que necessitamos. “O software se 

esconde exatamente no momento em que se expressa mais plenamente”, expõe Alexander R. 

Galloway no capítulo “Qual o potencial de uma rede?”, da obra Cidadania e redes digitais 

(2010, p. 99). Desconhecendo o poder do software, os ciberviventes, ao modo de Norbert 

Wiener em Cibernética e sociedade: o uso humano de seres humanos (1968), aproveitam 

todo o potencial de entretenimento, conexão e informação que até pouco tempo atrás eram 

inimagináveis, sem se preocupar com o que mantêm as superestruturas necessárias para 

sustentar on-line um serviço de grande complexidade informacional.  

Portanto, se há de fato muita investigação sobre os potenciais da rede e os benefícios da 

conexão em tempo real, é necessária e salutar a investigação no campo da Comunicação que 

possa dar conta dos aspectos críticos que envolvem uma sociedade que mantém bilhões de 

pessoas interligadas por interesses eletivos. Essa visão crítica é ainda mais necessária quando 

nos deparamos com o universo infantil nos diversos estratos sociais, na diversidade de gênero 

e de espaços. 

É importante salientar que nesse ambiente de tecnologia, produzir, disponibilizar e 

consumir vídeos tornou-se para a maioria do público infantil algo tão cotidiano quanto ir à 

escola. Nos grandes centros urbanos, com as mudanças nos comportamentos sociais, queda 

no número de filhos por família e tendências ao “encasulamento”, como exposto por Faith 

Popcorn em O relatório Popcorn (1993), esses processos estão incorporados no cotidiano 

infantil, como constatado por Corrêa (2015), em pesquisa já citada na qual detecta que, dos 

100 maiores canais de YouTube no Brasil, 36 são consumidos exclusivamente pelo público 

infantil. 

Essa revolução tecnológica, como compreendida por diversos autores, como Michael 

Dertouzos (1997), Nicholas Negroponte (1995), Jeremy Rifkin (2001), James Gleick (2000), 

entre outros, tem transformado os processos comunicacionais. Antes, num ambiente 

                                                 
9Offshoring é o modelo de realocação de processos de negócio de um país para outro intensamente 

suportados por tecnologia da informação e comunicação. 
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analógico, apesar de muitos domicílios e espaços públicos contarem com televisores e rádios, 

a produção e veiculação era altamente concentrada, o que limitava o número de estradas entre 

consumidores e produtos comunicacionais. Atualmente, com a evolução dos sistemas de 

produção e disponibilização, às vezes presentes em quase todo aparato, como o smartphone, 

a ubiquidade de displays com acesso em banda larga, dispomos de verdadeiros “ecossistemas 

de comunicação”, minimizando a figura do consumidor de mídia e ampliando a figura do 

“prossumidor”, como expõe Alvin Toffler na obra A terceira onda (1980), espalhados e 

interconectados pelo mundo, como no caso do YouTube. 

Nesse sentido avançamos algumas considerações provisórias, indícios, primeiras 

percepções, que no desenvolvimento da pesquisa, nos capítulos seguintes, buscaremos 

reforçar. Ao buscar entender a criança como sujeito na sociedade, como construção social, 

imersa em uma cultura do consumo, cercada de informação por todos os lados, e com amplo 

acesso às tecnologias que possibilitam seu acesso aos mais variados tipos de conteúdo 

produzidos online, percebe-se que, ainda que provisoriamente, esta configura-se como um 

público-alvo que adquire cada vez mais importância para a família, empresas, governos e 

organizações sem fins lucrativos.  Inserida na sociedade de consumo, a criança aprende desde 

cedo os hábitos e práticas dessa sociedade, assumindo também o papel de consumidora, que 

deseja, exige, compra e faz outros comprarem. Sendo percebida como um mercado lucrativo, 

passa a ser alvo das estratégias de incentivo ao consumo, e intensifica-se o número de 

propagandas direcionadas a esse target, fator reforçado pela progressiva facilitação do acesso 

às diversas mídias, nas quais a criança é exposta diariamente a inúmeras mensagens de cunho 

comercial. 

Ainda que não se possa afirmar que haja uma intenção direta de promover 

comercialmente produtos, há indícios de que os toy channels acabam sendo veículos de uma 

espécie de comunicação de mercado velada, camuflada em meio a narrativas aparentemente 

despretensiosas, onde talvez seja possível compreender elementos de propaganda, algo 

visível na demonstração de produtos, presente na prática do unboxing, o que poderia fomentar 

uma cultura de consumo reforçando os desejos e criando demandas por parte das crianças.  

Do ponto de vista tecnológico, os toy channels, por meio do YouTube e do Google, se 

tornaram um espaço midiático de grande alcance, apoiados na evolução tecnológica de 

streaming de vídeo; dos grandes data centers da corporação; do avanço nos algoritmos de 

reconhecimento, medição e recomendação de vídeos, incluindo pesquisa em redes sociais; 

da evolução nas técnicas de buffering; e da integração de linguagem dos diversos aparelhos 

de captação e displays de reprodução de vídeos, como observado na Tabela 1. A tecnologia 
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disponível e os novos modelos de negócios no ciberespaço permitem o desenvolvimento de 

novas formas de produção e consumo midiático de vídeos destinados a um público infantil 

As tecnologias que permeiam o campo da comunicação e infância por meio dos canais 

de brinquedos no YouTube evidenciam o que poderíamos chamar de Sociedades de 

Conhecimentos e como esses conhecimentos estão incorporados em um ciberespaço 

constantemente reconstruído por empresas como Google, por meio de diversos sistemas 

como o YouTube. É possível que os aspectos tecnológicos possam alterar os processos 

sociais de comunicação por vídeo destinados às crianças, uma vez que possibilitam a 

produção e o consumo de vídeos, muitas vezes sem a mediação de adultos. Buscaremos nos 

próximos capítulos tornar mais complexa essa visão, e, inclusive, corrigi-la ou matizá-la em 

um ou outro aspecto, numa visão compreensiva dos fenômenos, que busca mais caminhos de 

entendimento que respostas acabadas, inclusive, para fenômenos em rápido movimento como 

são esses sendo estudados.  
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Capítulo 2 

COMUNICAÇÃO, CONSUMO E INFÂNCIA 

 

 

 

 

Os estudos no campo da Comunicação são naturalmente multidisciplinares. Pensando de 

modo compreensivo, podem ser até não-disciplinares ou indisciplinares, a partir do momento 

em que se busca uma “sinfonia de saberes”, na linha do que propõe Boaventura de Sousa 

Santos (2010). Ao procurarmos uma fundamentação que nos dê base para discutirmos 

criticamente os fenômenos comunicacionais propostos, alinhado ao modo do grupo de 

pesquisa “Da Compreensão Como Método”,10 do CNPq,11 fomos nos aproximando do tema, 

avaliando possibilidades e descobrindo caminhos possíveis e, de modo ensaístico, fomos 

tecendo uma roda de conversa, uma sinfonia, uma ecologia de saberes, de intuições, de 

dúvidas, de interrogações. Nesse sentido, em primeiro lugar buscamos pressupostos teóricos 

que puderam nos orientar numa visão da comunicação para o consumo e de sua relação com 

a infância. Notadamente porque o consumo tem se configurado como uma ambiência 

hegemônica característica da contemporaneidade. Diferentemente de épocas passadas, o 

consumo adquiriu um espaço hegemônico próprio, perpassando grande parte das sociedades 

atuais.  

Neste capítulo abordamos as configurações de consumidor numa sociedade na qual as 

práticas sociais estão interligadas pelo consumo. Por outro lado o consumo passa de uma 

visão focada em processos produtivos para um foco em relacionamento e significação. 

Assim, a comunicação assume um papel preponderante nas construções simbólicas 

relacionadas ao consumo, principalmente como meio de significação e de construção de 

identidades sociais. Podemos compreender como a sociedade evolui (no sentido adaptativo) 

numa espiral na qual pessoas e organizações se interpelam mutuamente para a troca de bens 

muito menos utilitários e mais significativos, na qual o papel da comunicação se destaca ao 

significar e ressignificar os elementos constituintes da troca simbólica. Vale ressaltar que o 

                                                 
10 Grupo de pesquisa do qual fazemos parte e que fomenta diversas pesquisas e publicações com foco  sobre 

a dialogia entre as mais diversas práticas de conhecimento e de saber a partir de uma visão complexa, 

multiperspectívica e plural de conhecimento, envolvendo um campo de possibilidades que vai bem além 

do desafio de tecer relações entre os conhecimentos científicos com suas várias disciplinas. Disponível em: 

<https://www.dacompreensao.com.br/>.  
11 Disponível em: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/349190>. Acesso em 17 dez. 2019. 
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poder econômico e político é também um espaço de significação e de interpelação que produz 

símbolos hegemônicos para o consumo e que está em constante dialética com outros espaços 

de sociabilidade.  

Esse olhar sobre o consumo e identidade vai ao encontro de uma visão do consumidor 

também como protagonista das trocas simbólicas, diferente do consumidor passivo, 

principalmente após o crescimento das mídias digitais. É possível imaginar um crescente 

empoderamento do consumidor contemporâneo, possibilitado por uma ambiência 

tecnológica decorrente de uma sociedade em rede. O empoderamento do consumidor é uma 

visão recente, destituída dos conceitos de consumidores passivos — mas que não os exclui 

— oriundos da teoria matemática da comunicação. A propaganda, as relações públicas, o 

marketing e as diversas competências relacionadas se modificaram nos últimos anos devido 

ao declínio da mídia de massa e o aumento dos meios digitais. De forma geral, observamos 

que os meios digitais em rede proporcionaram uma visão diferenciada em direção a um 

consumidor possivelmente muito mais atento, bem informado e conectado do que a um perfil 

de consumidor massificado. Complementariamente à uma visão dos meios de comunicação 

de massa, os meios digitais em rede proporcionaram um volume extraordinariamente grande 

de informações que permite aos diversos agentes da troca de bens simbólicos uma gama 

muito maior de ações. No entanto, houve um período de deslumbramento tecnológico, 

principalmente no final do século passado e na primeira década deste século, quando o 

crescimento das conexões em banda larga e os equipamentos digitais móveis, como celulares 

e tablets, tiveram crescimento exponencial. 

Buscamos olhar a comunicação para crianças sob a perspectiva do desenvolvimento 

infantil, principalmente na idade pré-operacional, ou dos 4 aos 6 anos, que é muito específico. 

Essas perspectivas psicológicas e biológicas nos ajudam na aproximação com o sujeito do 

estudo, com a criança em seu desenvolvimento, mas buscamos também uma perspectiva a 

partir do interacionismo simbólico e de como isso interage com os estudos culturais e a visão 

das mediações culturais da comunicação para, assim, construir uma visão crítica da relação 

entre comunicação, tecnologia e infância, sob uma perspectiva compreensiva.  

Essa perspectiva procura abrir horizontes além da crescente dogmatização científica, 

reducionista, dualista, para buscar uma “dupla ruptura epistemológica”, no sentido de Santos 

(2010). Romper com a ruptura científica em relação ao senso comum, “...com vista a 

aprofundar o diálogo dessa prática com as demais práticas de conhecimento de que se tecem 

a sociedade e o mundo” (p. 16). As ciências da comunicação pressupõem uma visão 

multidisciplinar, transdisciplinar, à qual acrescentamos não-disciplinar e, mesmo, 
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indisciplinar, multiperspectívica. O multiperspectivismo nos estudos em Comunicação é um 

modo de estudar produções culturais que permite diversas abordagens que deem conta de 

traços característicos, enquanto uma única perspectiva poderia ter uma conclusão objetiva, 

porém não a melhor para a relação entre comunicação, tecnologia e infância.  Uma 

perspectiva elucida alguns traços, enquanto poderia ignorar outros. Uma visão 

multiperspectívica possibilita elucidações mais consistentes, além de optar por perspectivas 

opostas, mas não excludentes e, sim, complementares. Buscamos com isso pontos de vista 

que articulem de modo crítico os conceitos de comunicação, consumo e infância e os modos 

de representação e de identidade da criança e da infância na sociedade. 

 

2.1. A cultura do consumo 

 

O consumo tem se tornado pauta de um dos grandes debates de nossa sociedade há algum 

tempo. Muitas visões e perspectivas procuram nos ajudar a compreender um estado de coisas 

às vezes incompreensível. Dessa estranheza com o mundo no qual se vive é que se faz 

necessário, ao modo de Hannah Arendt, uma reconciliação entre o eu e o mundo e isso se faz 

por meio da compreensão. Em nosso entendimento, a partir dos conceitos de Yuval Noah 

Harari em Homo sapiens: uma breve história da humanidade (2015), a busca da compreensão do 

consumo ganhou força a partir da produção em larga escala possibilitada pela Revolução 

Agrícola, uma mudança lenta e gradual durante milênios nos hábitos de povos primitivos que 

possibilitou aos caçadores-coletores se assentarem em determinadas regiões e configurarem 

sociedades mais complexas. O excedente agrícola foi um propulsor para o desenvolvimento 

de linguagens e conhecimentos específicos, da política à matemática, das tecnologias de 

informação à filosofia. O consumo como o conhecemos hoje não surgiu de imediato, mas foi 

o excedente que permitiu a troca, base do consumo, e consequentemente, com o passar do 

tempo, a criação do dinheiro como meio prático para essa troca. 

Assim, não nos surpreende que uma luz lançada na compreensão do consumo possa ter 

vindo de um economista. Thorstein Veblen (1984 [1899]), no texto clássico A teoria da 

classe ociosa, nos mostra como o conceito de propriedade das sociedades de caçadores-

coletores gradativamente culminou em um consumo conspícuo de bens. Nas sociedades 

caçadoras-coletoras coube ao homem a caça, quer por sua força ou brutalidade, e à mulher, 

as tarefas rotineiras, como a coleta de vegetais e o preparo dos alimentos. Assim, 

gradativamente, essa tarefa masculina ganhou um significado honorífico. As tarefas 
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domésticas, nesse sentido, eram desprezadas. Em breve a guerra contra grupos vizinhos 

permitia ao homem “tomar posse” de mulheres como escravas para um trabalho rotineiro e 

assim muitos podiam “exercer” mais ociosidade. Isso adquiria cada vez mais um caráter 

honorífico. Da posse de mulheres à posse de bens que permitiam “exercer” a ociosidade foi 

um caminho percorrido, segundo Veblen, pelos membros das sociedades ao longo da 

História. Hoje é possível constatar que o acúmulo de bens vicários é um indicador importante 

dentro do sentimento de pertencer a determinados grupos de referência. O consumo 

conspícuo pode ter um fundo darwiniano de seleção natural porque ostentar pode ser uma 

característica genética que obtém preferência entre as mulheres com a ideia de que indivíduos 

que ostentam podem cuidar melhor da prole, como percebemos na obra de Richard Dawkins, 

O gene egoísta (1979). Assim como na biologia, a ostentação falsa rapidamente é descoberta 

e preterida pelas fêmeas, ou seja, para quem ostenta não basta mostrar que ostenta, mas tem 

que efetivamente ter poder pecuniário. Na sociedade do consumo as marcas é que dão essa 

significação, agregando valor a produtos e serviços cujos atributos físicos são, na maioria, 

commodities. Nessa constatação não deixa de ser visível que a propriedade, a posse de bens, 

demanda significado. “Jamais poderemos explicar a demanda se apenas considerarmos as 

propriedades físicas das mercadorias”, como argumenta Mary Douglas e Baron Isherwood 

na obra O mundo dos bens (2004 [1979], p. 111).   

Na busca para ir além das propriedades físicas das mercadorias, Colin Campbell, em  A 

ética romântica e o espírito do consumismo moderno (2001 [1987]), ilustra uma “Revolução 

do Consumidor” em comparação com a Revolução Industrial. Segundo Campbell, a procura 

do consumidor deve ser considerada para uma análise mais detalhada do fenômeno dessa 

revolução, tendo contribuído decisivamente para as bases da sociedade moderna, alinhando 

os conceitos de Neil McKendrick, Brewer John e J. H. Plumb em The birth of a consumer 

society: the commercialization of eighteenth-century (1982) com Veblen ao analisar o 

consumo na Inglaterra do século XVIII. Um aspecto significativo é que o consumo dessa 

época foi dinamizado por ações das classes médias por categoria de produtos em ascensão, 

que se rotulava como frivolidades. Campbell expõe que o consumo de romances impressos, 

por exemplo, surgiu inicialmente nas classes médias, a partir de uma ética burguesa em busca 

do lazer: “Em outras palavras, imagens e significados simbólicos são tanto uma ‘parte real’ 

do produto quanto os ingredientes que o constituem” (2001, p. 74). Assim também argumenta 

Douglas e Isherwood (2004, p. 111), entendendo, como igualmente Pierre Bourdieu em A 

economia das trocas simbólicas (2005), que o consumo, enquanto fluxo de informações, 

integra as pessoas em um mundo social inteligível.  
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Campbell, por sua vez, ainda considera obscuro um motor para emulação social, não 

especificando esse caráter darwiniano inferido por nós e por outros autores, e busca, assim, 

uma explicação no hedonismo. Segundo o autor, o hedonismo tradicional valoriza uma lista 

básica de atividades que geram prazer, como bebida, comida, relações sexuais, canto, dança, 

jogos. Nesse caso a preocupação básica é aumentar o número de vezes em que se tem o 

estímulo. A chave para o hedonismo moderno é a transferência da preocupação primordial 

das sensações para as emoções. Campbell destaca o desenvolvimento do hedonismo moderno 

atrelado ao desenvolvimento da consciência de si: enquanto no hedonismo tradicional as 

emoções estavam “fora” do indivíduo, como “um dia alegre”, no hedonismo moderno as 

emoções estão “dentro” do indivíduo. Desde Epicuro12, Hume, Bentham e Stuart Mill, a 

busca da felicidade tem sido uma constante entre os pensadores; entretanto, a diferença do 

hedonismo moderno é que este, gerado pela busca do prazer associado à imaginação, é o 

motor da procura incessante por novos produtos e serviços. Podemos entender que o hiato 

entre o prazer irreal e as diferenças da realidade resulta em um consumidor propenso a uma 

busca constante.  

Mas a busca pelo prazer atrelado à imaginação não responde a todas as questões de uma 

sociedade do consumo. Maria Aparecida Baccega, na introdução de Comunicação e culturas 

do consumo (2008), refina esse conceito, salientando que consumo não é uma ação isolada, 

mas que se relaciona com todos os contextos sociais. O processo de consumo revela-se, em 

suas palavras, “como um conjunto de comportamentos com os quais o sujeito consumidor 

recolhe e amplia, em seu âmbito privado, do modo que ele for capaz de ressignificar, as 

mudanças culturais da sociedade em seu conjunto” (p. 3). Nesse sentido, Zygmunt Bauman, 

em Vida para o consumo (2008), e Jean Baudrillard, em A sociedade de consumo (1995), 

argumentam que a insatisfação na sociedade do consumo se dá a partir da sociedade que nos 

interpela e assim recompensa ou repudia a partir das nossas condições de atender bem ou mal 

a essa interpelação. A sociedade para o consumo transformou o objetivo anterior de foco nos 

homens produtores e mulheres prestadoras de serviço para o foco em ambos os sexos como 

consumidores ativos desde a infância. Para Bauman, na sociedade de consumo, os membros 

são também mercadorias de consumo, entre outros motivos porque desde a infância a pessoa 

se relaciona com o universo simbólico das marcas.  

A desregulamentação, a velocidade, a alteridade, a interdisciplinaridade moldam os 

                                                 
12 A visão de Epicuro sobre a felicidade, principalmente em Carta sobre a felicidade (2002), tem por base 

a busca do prazer do sábio, não como gozo dos sentidos, mas principalmente como ausência de sofrimentos 

físicos e perturbações do espírito.   
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recortes que, a priori, definem esse modelo abstrato a que chamamos sociedade de consumo, 

por diferirem substancialmente daquele período, dito moderno, em que imperou a ordem, as 

instituições, a disciplina e que configurou o consumidor moderno.  

A energia social, como a entende Michel Maffesoli em Elogio da razão sensível (1998), 

demanda ações mais desregulamentadas, interdisciplinares, efêmeras em relação à ordem 

modernista, ao que muitos chamaram, não sem polêmica, de pós-modernismo. A noção de 

pós-modernidade, segundo Giles Lipovetsky em Os tempos hipermodernos (2004, p.51), tem 

início no final da década de 1970 para “qualificar o novo estado cultural das sociedades 

desenvolvidas”. Para Maffesoli há uma distinção clara entre sociedade pós-moderna e a 

sociedade moderna. Nesta impera o social moldado por estruturas mecânicas, organização 

político-econômica, com indivíduos organizados por funções em grupos contratuais. Na 

sociedade pós-moderna a sociabilidade se dá em estruturas orgânicas, desorganizadas em 

massas, com pessoas cuja identidade depende do papel desempenhado em tribos afetuais. 

Entretanto Stuart Hall, em A identidade cultural na pós-modernidade (2010), é mais 

crítico em relação ao pós-modernismo, entendendo que Jürgen Habermas foi importante ao 

elucidar questões sobre a sociedade moderna e que, por outro lado, Jean-François Lyotard e 

Baudrillard são intensos ao ponto da celebração das questões pós-modernas. Hall pretende ir 

por um caminho do meio, não entendendo a pós-modernidade como ruptura ou como uma 

forma essencialista, acrítica, demasiadamente “ocidental e eurocêntrica em toda a sua 

episteme” (HALL, 2010, p. 76). Hall aprecia a abertura do pós-modernismo frente a novas 

tendências e forças culturais, mas acredita que as extrapolações ao universo sejam exageradas 

e ideológicas. 

O que podemos afirmar, sem grande receio de errar, é que a ambiência cultural 

hegemônica, internacional, atrelada à produção de massa e à comunicação de mercado 

configurou o que podemos chamar de “consumidores pós-modernos”, cujas sociabilidades 

são distintas daqueles consumidores tradicionalmente pensados sobre as condições da 

modernidade. É quando as instituições como governo, escola e igreja perdem a força para 

marcas, os líderes perdem força para os popstars e a ortodoxia perde força para a heterodoxia. 

Os consumidores pós-modernos não estão apenas no consumo de significado, mas 

especialmente no consumo de significado. Assim, consideramos em nosso trabalho anterior 

A comunicação de mercado e a ressignificação de marca: como as interações em redes 

sociais virtuais geram a percepção do consumidor (2018) que uma configuração para os 

consumidores pós-modernos poderia ser caracterizada como pessoas, em papéis sociais 

difusos, unidos por afinidades eletivas, que buscam e são levadas a buscar, aceleradamente, 
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signos de personalização para interações sociais, num ambiente cultural hegemônico e 

midiatizado de mercado. 

2.2. Comunicação de mercado e o sujeito-mídia 

 

Compreendemos, portanto, que as pessoas passam a se inserir numa sociedade de capital 

e mercado na qual os objetos de consumo têm significação distinta daquela sociedade 

moderna, e gradativamente assumem o papel de consumidoras, orientando seu trabalho e sua 

educação desde a infância nesse sentido. Como um processo social hegemônico, as relações 

entre consumo, comunicação e infância são complexas, antagônicas, dialéticas. Qualquer 

sistema não consegue se livrar das forças que o configuram e os processos sociais, vistos 

compreensivamente, representam redes de forças13 — não de simples causas e efeitos, nunca 

determinísticas — de reorganização de um caos em um cosmos (de sentidos). Fenômenos 

como o Mercado Livre e outros, se é verdade que participam do espírito do consumo, também 

trazem elementos em si contraditórios, de "desapego", de valorização e revalorização do 

usado etc. Aqui entram dois princípios muito úteis da compreensão como método: o princípio 

da incerteza e o princípio da complementaridade dos opostos. O termo consumidor passa a 

designar todos e todas indistintamente, porque todos consomem, embora de formas 

assimétricas. Além disso, o fazem numa ambiência multifacetada em que é possível entender 

um consumidor pós-moderno, cujas sociabilidades são distintas daqueles consumidores de 

uma sociedade moderna. Agora a busca pela personificação e identidade pessoal é atrelada a 

marcas de consumo, celebridades e heterodoxia como significados de consumo. E justamente 

por estar envolto em consumos de significados, o consumidor pós-moderno busca participar 

das atribuições de significação das marcas, dos produtos, dos serviços, por meio de inúmeras 

competências comunicacionais facilitadas pelas tecnologias digitais. 

Nessa ambiência surge uma comunicação de mercado menos unilateral e mais 

multidirecional, que começa a compreender o consumidor pós-moderno como agente de 

ressignificação. A comunicação de mercado nos parece sair de uma configuração massiva e 

ir para uma configuração de relacionamento na qual o consumidor se mostra um sujeito-rede, 

de certo modo, como visto em artigo nosso em co-autoria com Daniel Galindo, “O 

protagonismo do consumidor em sua dimensão de sujeito-mídia”, apresentado na 

Conferência Brasileira de Estudos em Comunicação e Mercado (2017). Assemelha-se a uma 

                                                 
13

 Uma força, segundo Nietzsche (1998 [1887]), se define pelo complexo de relações que ela mantém 

com outras forças. Nesse sentido ver DELEUZE (1976). 
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configuração de agente de compartilhamento das significações de mercado e não apenas de 

objeto-receptor, inerte e passivo. 

Ao mesmo tempo em que se configura uma sociedade de consumo, observa-se que essa 

mesma sociedade se conecta por afinidades eletivas em redes atemporais e 

desterritorializadas. Em seu trabalho El pensamiento comunicacional, Bernad Miège (1979), 

escrevendo sobre a sociedade da informação, diz que esta apresenta duas características; a 

primeira diz respeito ao crescente peso das novas tecnologias da informação, enquanto a 

segunda diz respeito ao desenvolvimento das atividades comunicacionais, que fazem da 

informação uma fonte principal da produção de valor. As novas formas de comunicação 

dizem respeito às novas formas de produção e distribuição da comunicação, não abolindo 

nenhum princípio anterior, mas ampliando as possibilidades de armazenagem, articulação, 

distribuição e, paradoxalmente, globalização e pulverização da informação, tornando o 

regional ou local inserido no global, ou seja, as novas tecnologias têm proporcionado o 

entrelaçamento das manifestações comunicacionais e consequentemente sua 

horizontalização. É nesse contexto que o produto informacional corrente na rede, bem como 

o seu acesso, a sua produção e a sua visibilidade constitui-se como algo valioso. Como aponta 

matéria da The Economist (2017), “Data is giving rise to a new economy”14, o valor da 

informação constitui-se como um dos principais ativos do início do século XXI. 

Observamos gradativamente a comunicação de mercado se deslocar de uma 

comunicação de massa para uma comunicação de relacionamento, possibilitada pela 

ambiência tecnoinformacional. Entretanto, as lógicas de mercado sempre foram pautadas por 

um “público-alvo”, grupos bem definidos e recortados, funcionais e classificados de acordo 

com seu poder aquisitivo, como se convencionou designar também os grupos de crianças. O 

marketing se concretizou como um campo de excelência para atrelar significados entre 

marcas e consumidores, no qual os processos funcionais são mais fervorosos. Philip Kotler 

e David Lane Keller, em sua obra Administração de Marketing (2006, p. 27), apresentam um 

conceito atualizado de marketing como “um processo social e gerencial pelo qual indivíduos 

e grupos obtêm o que necessitam e desejam, criando e trocando produtos e valores uns com 

os outros”. Há nessa definição alguns pontos de destaque: primeiro, os autores percebem o 

marketing como um processo social e gerencial, logo argumentam sobre uma ação maior do 

que colocar produtos no mercado, isto é, envolve uma dimensão social; segundo, obter o que 

                                                 
14Dados estão dando origem a uma nova economia 
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se necessita e deseja é mais do que repor produtos para subsistência; terceiro, criar e trocar 

produtos uns com os outros envolve a noção de simbiose biológica. O termo “valor” destaca-

se uma vez que é relativo, isto é, o valor é atribuído pelos grupos sociais, algo pode ter maior 

ou menor valor a partir de um contexto econômico e cultural15. 

A partir de teorias funcionalistas podemos inferir que a visão do consumo como um 

processo permeou o pensamento de mercado, orientando empresas e pessoas para uma 

comunicação de mercado com foco na satisfação das necessidades. No entanto, como vimos 

anteriormente e ressalvadas as divergências conceituais, percebemos que as grandes 

mudanças pós-modernas são a desregulamentação, os interesses difusos, a perda de controle, 

a efemeridade, a imprevisibilidade.  

Uma orientação de marketing para relacionamento passa pela compreensão, portanto, de 

uma sociedade de consumo entendida, como dissemos, pela dialética de uma interação 

simbólica, impulsionada pelo consumo conspícuo, pelo hedonismo atrelado à imaginação, 

numa ambiência sociocultural caracterizada, reafirmamos, por pessoas, em papeis sociais 

difusos, unidos por afinidades eletivas, que buscam e são levadas a buscar, aceleradamente, 

signos de personalização para interações sociais, num ambiente cultural hegemônico e 

midiatizado de mercado. Considerando que essas pessoas vivem num ambiente mutável, de 

várias interfaces tecnológicas e considerando que a comunicação de mercado tem como fator 

gerador as ambiências socioculturais e tecnológicas dos seus públicos de interesse, é possível 

entendermos a existência de um processo dialético no qual a comunicação de marca surge da 

interação dentro dessa ambiência. Organizações que conseguiram ampliar sua visão para 

esta ambiência complexa, na qual consumidores promovem novas sociabilidades, 

destacando-se como protagonistas no processo ao constituir marcas como símbolos de estilos 

de vida e de afinidades eletivas, tendem a partilhar mais convictamente seus interesses com 

os interesses sociais. 

Essa nova sociedade é formada por pessoas nascidas após as Grandes Guerras, cujo ideal 

burguês alimentado pelo Estado foi privatizado pela economia de mercado. Estamos diante 

de um novo momento, caracterizado por novas configurações socioculturais, econômicas, 

políticas e de forma mais contundente por um desenvolvimento tecnológico que se entranha 

em todos esses espaços, permeando as nossas vidas e mais pontualmente em nossa forma de 

nos comunicarmos e nos relacionarmos. Uma sociedade em rede, somada à tecnologia da 

informação e um consumidor contemporâneo, tem possibilitado novas práticas das atividades 

                                                 
15Para um aprofundamento desse conceito, consultar nosso trabalho anterior (PEREIRA, 2018). 
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de comunicação com o mercado e da práxis da publicidade, diante de um consumidor que 

está assimilando rapidamente esse novo cenário e começa a atuar de forma mais autônoma 

não apenas em sua exposição aos conteúdos ofertados pelas corporações, como também na 

sua manifestação pública  sobre esses conteúdos, este consumidor tem encontrado um espaço 

de fala e de reverberação de sua fala. É essa condição que tem sido nomeada como 

empoderamento do consumidor. É importante considerar que esse consumidor nunca foi 

um ser passivo, ou seja, ele sempre teve voz de alguma maneira; todavia, ele encontra agora 

um aporte sociotécnico que tem viabilizado sua manifestação no espaço rede, compartilhada 

e dialogada nesse novo espaço público. 

Com o intuito de um aprofundamento nesse contexto comunicacional de empoderamento 

do consumidor no qual os vídeos de brinquedos estão imbricados, observamos como o 

crescente desenvolvimento das tecnologias comunicacionais tem permitido uma rápida 

cooperação e colaboração em larga escala pelo compartilhamento de dados, informação e 

conhecimento. Esse compartilhamento é motivado por inúmeras vertentes, como a 

financeira, a pessoal, a social, ou mesmo pela necessidade humana de conexão, mas, 

independentemente da motivação, as pessoas podem ser compreendidas como sujeitos-rede 

a partir do momento que a sociabilidade ocorre já com o compartilhamento por tecnologias 

digitais inserido nas ações cotidianas.  

Uma das vertentes dessa sociabilização em rede é o crowdsourcing, termo aplicado no 

artigo “The rise of crowdsourcing”, da revista Wired, por Jeff Howe, para designar como a 

“multidão” pode auxiliar na solução de problemas, “abastecendo” a mesma sociedade por 

meio da conexão entre quem tem interesse e quem está disposto a sociabilizar. 

Posteriormente o próprio Howe publica o livro Crowdsourcing: why the power of the crowd 

is driving the future of business (2009). De certa forma notamos isso em sociedades 

anteriores, mas a escala e o custo do crowdsourcing só pode ser alcançado mediante as 

tecnologias digitais e o pensamento colaborativo. Esse pensamento é o que Charlene Li e 

Josh Bernoff (2010) denominam groundswell, isto é, um movimento espontâneo de pessoas 

que conseguem o que precisam umas das outras graças às novas tecnologias, como as redes 

sociais, em vez de irem atrás de empresas, instituições ou governos. “Quando nos juntamos 

online, uma grande força, que é muito difícil de ser parada, se forma. Não víamos isso no 

passado” (2010, p.24).  

Observa-se o crowdsourcing no caso da 99designs,16 um site que conecta designers de 

                                                 
16 <https://99designs.com.br/> 
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várias regiões do mundo com empresas que necessitam de seus serviços. Segundo o site da 

empresa a cada 1,5 segundos um novo design é enviado à plataforma digital, movimentando 

cerca de US$ 200 milhões desde sua fundação em 2008. Fica evidente a desterritorialização 

e assincronia do trabalho e da renda por meio das tecnologias digitais e da reconfiguração 

das relações entre trabalho/emprego, empregado/empregador e cliente/prestador de serviço. 

Outro caso que ilustra a ideia de sujeito-rede do crowdsourcing é o projeto da Fiat 

denominado Fiat Mio, um carro-conceito desenvolvido por meio de uma plataforma 

colaborativa na qual consumidores apresentavam sugestões, soluções e comentários sobre 

todo o projeto do automóvel, caracterizados então como sujeitos-rede que compartilharam 

ideias de design, de diversos materiais tecnológicos, como vidros inteligentes capazes de 

controlar a incidência de luz no interior do carro; integração com celulares, central 

multimídia e sistema de navegação por GPS e de usos e hábitos. Uma característica da 

plataforma é o crowdsourcing, uma vez que toda ela é regida sob uma licença Creative 

Commons, isto é, direitos autorais livres e fáceis de usar, conferindo a qualquer pessoa 

permissão para compartilhar e utilizar um trabalho criativo, sob determinadas condições 

previstas pelos criadores (CREATIVE COMMONS, 2017). Desse modo, os conceitos 

poderão ser utilizados por outras pessoas e até outras fabricantes de veículos, evidenciando 

mais uma vez o potencial colaborativo e em rede da sociedade atual por meio das tecnologias 

digitais. 

O groundswell, isto é, o ambiente colaborativo possibilitado pelas tecnologias digitais se 

estende por diversos segmentos e diferentes modelos de negócios, incluindo o mercado 

infantil, tema deste trabalho, como no caso da empresa de brinquedos Lego a partir de seu 

produto MindStorms. Esse produto é um pequeno robô de peças plásticas intercambiáveis 

com um módulo de computação. Quando lançado, havia um código-fonte criptografado ao 

qual apenas funcionários específicos da empresa tinham acesso. No entanto, consumidores 

desse produto, assumindo sua dimensão de sujeitos-rede, abriram o código-fonte, 

compartilharam e melhoraram seu desempenho. A Lego, diferentemente de outras empresas, 

não procurou processar os consumidores-hackers, mas, ao contrário, compreendendo o 

ambiente colaborativo, abriu espaço para receber as melhorias no software do produto feitas 

pelos consumidores, como ilustrado no livro de David C. Robertson e Bill Brenn, Peça a 

peça: como a Lego redefiniu o conceito de inovação e recriou a indústria mundial de 

brinquedos (2013). Acrescente-se a isso diversas iniciativas da empresa para ir ao encontro 

das expectativas criadas por consumidores de diversas regiões do mundo em participar mais 

ativamente do desenvolvimento de seus produtos e serviços. Uma dessas iniciativas é o site 
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Lego Ideas para receber novas ideias de consumidores em diversos produtos. Outra 

característica colaborativa é que os fãs adultos de Lego, que se autodenominam AFOLs 

(adult fans of Lego), promovem diversas ações colaborativas como sites para troca, compra 

e venda de peças, blogs de informações para fãs, exposições e vídeos sobre a marca, com 

autonomia, isto é, sem interveniência da marca, reforçando o caráter de sujeitos-rede. 

A coletivização das ações por meio das tecnologias digitais confere ao consumidor um 

status de poder. Metaforicamente, como os liliputianos nas “Viagens de Guliver”, indivíduos 

conectados em ações coletivas transformam as tradicionais forças de poder e geram um 

“capital social” distinto dos capitais anteriores, isto é, capitais físicos, capitais financeiros e 

capitais humanos.  

Estamos diante de uma sociedade mergulhada em neologismos, a cada momento surgem 

conceitos assemelhados, (re)nomeados e até mesmo (re)conceituados. Com o poder não seria 

diferente. Na busca pela compreensão sobre o poder, encontramos em sua origem 

etimológica termos que evocam “ser capaz”, “autoridade” ou ainda sua raiz derivada do latim 

vulgar: potere. Nesse sentido Blackburn (1997, p. 301) aponta o poder como “a capacidade 

de este conseguir algo, quer seja por direito, por controle ou por influência. O poder é a 

capacidade de se mobilizar forças econômicas, sociais ou políticas para obter certo resultado 

(...)”. Não obstante tais conceitos darem conta da noção vigente de poder, é no texto de 

Michel Foucault (1995) A microfísica do poder que o autor avança na compreensão do poder, 

partindo da identificação do sujeito atuando sobre os outros sujeitos. Em sua visão triádica 

(poder, direito e verdade), Foucault assinala que as diversas ações que perfazem o poder, o 

direito e a verdade incidem sobre o Estado, mercado e sociedade civil e dessa maneira pode-

se concluir que a harmonia das relações de poder-direito, poder-verdade, estado, mercado e 

sociedade civil é essencial. Com isso Foucault apresenta o poder por meio do corpo, ou da 

sua manipulação como foco de forças, pois é preciso torná-lo útil e dócil ao mesmo tempo, 

certamente aqui entra a tecnologia que tem permeado a nossa vida, surgindo então como um 

fator de centralidade e de poder coletivo.  

Javier Cremades (2007), em seu livro Micropoder: la fuerza del ciudadano en la era 

digital, aponta para o surgimento de um poder individualizado e simultaneamente 

coletivizado. O autor indica o surgimento de uma audiência proativa que demonstra ser 

irrefreável, isso porque  “o usuário se torna relevante como testemunha da atualidade que 

alimenta a grande conversação mantida pelos meios de comunicação” (2007, p. 16).  O 

sujeito-rede possui não apenas a capacidade de participação e de interferência no sentido de 

dialogar, como trouxe também uma nova possibilidade, a “voz do cidadão encontrou nas 
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novas tecnologias canais para participar ativamente da configuração da opinião pública” 

(p.16). Nesse sentido, a facilidade na produção e distribuição de conteúdo audiovisual por 

meio do YouTube e demais plataformas auxilia nessa participação ativa. 

Essa potencialização da participação do sujeito vem ganhando campo e provocando 

alguns vieses quanto à noção de poder, como o neologismo empoderamento, em uma 

tradução direta do anglicanismo empowerment, quando na verdade são expressões com 

historicidade e conceitos bem diferentes quanto forma de aquisição, desenlace e práticas ou 

exercício de poder.  

No contexto dos vídeos de brinquedos, ampliamos o conceito de sujeito-rede para sujeito-

mídia, pois ele produz e distribui informações e conteúdos de toda, ordem e como está 

apoiado no crescente aporte tecnológico disponibilizado, consideramos pontual e assertiva a 

menção de Cremades no sentido de que esse cidadão encontrou e tem encontrado canais para 

ecoar a sua voz, e com isso tenha uma participação mais ativa, o que se traduz por um poder 

individualizado e coletivizado no espaço-rede. Os canais de brinquedos ilustram esse sujeito-

mídia, uma vez que os produtores dos conteúdos atuais são pessoas comuns, sem vínculos 

com empresas fabricantes de brinquedos e que se valem do meio também como forma de 

renda. 

O surgimento de uma proposta de caráter eminentemente coletiva como a multidão de 

opiniões e colaborações, evidenciada pelo crowdsourcing de Howe, ou mesmo o groundwell 

de Li e Bernoff, só seriam possíveis a partir do trabalho de Lyda Judson Hanifan (1916), 

coordenador da Rural School Community Centre que delimitou o conceito essencial sobre o 

“capital social”. A proposta levantada por Hanifan contemplava os pontos-chave para o 

fortalecimento de vínculos sociais em toda e qualquer comunidade, pois sem a boa vontade  

(goodwill), a amizade no sentido de confiança (trust) e a possibilidade de interação social, 

dificilmente teríamos uma determinada comunidade gerando condições para o 

compartilhamento no sentido de um bem comum, contando para isso com sujeitos sociais tão 

distintos entre si e ao mesmo tempo tão coesos quanto a um objetivo comum.  

Esta mesma proposta encontramos em James Coleman (1988) que apoia-se no fato de 

que o capital social é gerado em meio ao conjunto das relações sociais em que o indivíduo 

está inserido e portanto é parte dele, e sem essa colaboração os objetivos não seriam atingidos 

com facilidade ou mesmo teriam um custo mais elevado sem a colaboração dos demais em 

suas práticas coletivizadas ou pelo capital social determinante desses coletivos. 

Certamente a contribuição de Robert Putnam (1995) reforça os conceitos anteriores, 

quando apresenta uma visão de que o capital social é um composto de características da 
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organização social, dentre ela as redes, as normas e logicamente a confiança social. A 

presença da confiança é essencial, pois é exatamente ela que garante esse movimento de 

cooperação mútua, lembrando que essa ação na rede significa um movimento individual de 

muitos; ou, como já mencionado por Li e Bernoff, “quando nos juntamos online, uma grande 

força, que é muito difícil de ser parada, se forma. Não víamos isso no passado” (2010, p. 24). 

Ou ainda, como bem aponta Cremades, estamos diante de uma participação mais ativa do 

sujeito social, o que se traduz por um poder individualizado dos consumidores e coletivizado 

no espaço rede, como vemos nos canais de brinquedos. 

Não são novidade as crescentes mudanças ocorridas no polo da produção de vídeos, a 

certeza de um consumidor que assume sua condição de produtor de conteúdo, de um ser livre 

em busca de diálogo, como apontado por Galindo e Malta (2014). Certamente o até então 

discurso unidirecional dos emissores institucionais encontra-se em crise frente a um sujeito 

social que ouve o que lhe interessa e compartilha o que lhe parece importante. Agora estamos 

diante de uma mediação advinda de uma midiatização proporcionada pelo próprio usuário, 

ou seja, o consumidor fala, tem rosto e tem espaço de articulação, produção e distribuição e 

conta com o feedback de seus pares que promovem a quantidade de views necessária para dar 

maior ou menor importância junto à coletividade, como vemos nos canais de brinquedos, por 

meio dos comentários de crianças e adultos sobre os mais variados temas propostos nos 

vídeos. 

Em Marketing communications in a postmodern world, de A. Fuat Firat e Lars Thøger 

Christensen (2005), os autores chamam a atenção para a valorização da diferença, 

considerando cada consumidor como um campo semiótico, e certamente o maior desafio 

para todas as instituições seria lidar com a presunção de controle, pois claramente os sujeitos 

comunicacionais participam direta e ativamente na construção de significados a partir de suas 

leituras e releituras de marcas e produtos. Em suma, para esses autores, “[...] uma das mais 

importantes implicações da pós-modernidade é a perda de controle, consistência e 

previsibilidade que a perspectiva moderna de comunicação tinha como certo” (FIRAT e 

CHRISTENSEN, 2005, p.223).  

Essa crescente participação da audiência no processo comunicacional tem gerado 

algumas classificações como, por exemplo, a do social consumer, que trata-se de um 

comportamento ativo do consumidor no sentido de que ele apresenta uma maior mobilidade 

em suas práticas de consumo, pois consome informações; aprende sobre notícias de última 

hora por meio de sites como Twitter e Facebook; aprende sobre novos produtos por meio de 

canais e redes sociais; é mais atento em relação às promoções não solicitadas e confia apenas 
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nas informações que julga relevantes; prefere uma conversa direta com a marca em vez de 

mensagens unidirecionais; espera que as marcas sejam ativas nos mesmos sites de mídia 

social e anúncio que eles acessam. Finalmente querem que as marcas escutem, se engajem e 

respondam rapidamente. 

Muito da produção de vídeos de brinquedos se assemelha ao que denominamos em 

trabalho anterior (GALINDO; PEREIRA, 2017) como publicitário anônimo, isto é, a 

condição que todos nós temos de falar sobre determinadas marcas, produtos e serviços, 

inclusive recomendando e apontando seus diferenciais e vantagens de algumas sobre outras. 

Neste sentido estamos desempenhando o papel de publicizar, atuando como um publicitário, 

todavia sem sermos reconhecidos como tal ou mesmo representando alguma agência de 

publicidade. Essa condição tem apresentado um forte traço de credibilidade, uma vez que o 

fazer publicitário vem demonstrando um crescente desgaste diante da descrença de seu 

discurso, articulado sempre a partir dos interesses e objetivos organizacionais voltados para 

o ato de vender ou agregar valor ao produto.  

Esse movimento espontâneo e não remunerado do consumidor, disponibilizando e 

compartilhando o seu tempo, o seu conhecimento, a sua opinião e a sua reputação, tem 

evidenciado o resgate do capital social, que mantém esta sociedade conectada e de muitas 

vozes. Entretanto, salientamos que o acirramento por busca de mais audiência tem levado a 

uma profissionalização desse publicitário anônimo, e em breve poderemos nos deparar com 

a nominação dessa categoria, como já fazem youtubers com maior número de audiência. Esse 

empoderamento do consumidor, somado ao crowdsourcing, é uma nova ambiência na qual 

pessoas, sujeitos-mídia, publicizam marcas e tem alterado o modo como se pensa a 

propaganda para a criança.   

 

 

2.3. Propaganda para a criança 

 

John Everett Millais, pintor britânico do século XIX, é considerado por vezes um inventor 

da infância por seus quadros ilustrando cenários e personagens infantis. Sua obra Bubbles, 

originalmente intitulada A Child's World, ficou famosa na propaganda do sabão Pears, como 

destaca Maaike Lauwaert em seu livro The place of play: toys and digital cultures (2009, p. 

22). Percebe-se na propaganda que era a própria ambiência cultural que tirava a criança de uma 

obscuridade e a lançava na centralidade da família. Desde o século XVII a criança começou a 

figurar com maior destaque na cultura. Cultura entendida como as práticas do dia a dia, como 

a vivência social e as relações simbólicas. Desde então a sociedade tem pensado com mais 
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intensidade as relações entre criança e o mundo que a cerca. 

Quando as crianças, a partir do século XVII, começaram a ganhar relevância no contexto 

social, como vimos em Ariès e Putnam, para chegar ao início do século XXI com um papel 

central nas famílias — como veremos adiante no contexto da discussão sobre a percepção dos 

pais — os sistemas empresariais, inclusive midiáticos, passaram a se interessar cada vez mais 

pela criança como consumidora, com um papel central na perspectiva behaviorista de usuária-

influenciadora-decisora. Ao ganhar destaque no ambiente mercadológico, essas imbricações 

entre crianças e mercado foram despertando o olhar crítico-educacional de diversos outros 

setores da sociedade, o que nos parece ter criado um ponto dicotômico nesse atual debate sobre 

comunicação e infância no Brasil, o que inspirou a investigação presente. 

Mary Del Priore, em História da Criança no Brasil (1991), levanta que a evolução do 

conceito de criança no Brasil seguiu em linhas gerais o que se via no Ocidente: inicialmente a 

criança, após desmamar, começava gradativamente a auxiliar nas tarefas domésticas. Quando 

crescia um pouco mais, e quando as famílias tinham posses, mandavam-na ao exterior. Para as 

famílias de menor posse o caminho da criança era o trabalho precoce. No entanto, o que 

diferenciava a infância no Brasil era seu caráter brincalhão e peralta. As crianças 

brasileiras estavam em geral o tempo todo brincando, um comportamento oriundo das matrizes 

indígena, negra e portuguesa de nossa formação. Diferentemente das crianças nobres europeias 

retratadas em poses solenes, as crianças brasileiras eram pintadas em brincadeiras. A 

brincadeira, portanto, perpassa o histórico da infância no Brasil, moldando-se às diferentes 

configurações da sociedade e culminando em nossa sociedade de consumo da qual tratamos 

nas páginas anteriores.  

Como em diversos outros países, no Brasil o consumo para a infância também é sinal do 

que Pierre Bourdieu denominou como distinção social em seu livro A distinção: crítica social 

do julgamento (2007[1979]). Ter os filhos bem vestidos, com brinquedos caros, tablets e 

jogos on-line, é uma distinção que recai diretamente sobre os familiares. Podemos dizer 

familiares porque os núcleos das famílias diversificaram ainda mais suas configurações além 

dos ‘pais e filhos’. Quando um familiar compra um brinquedo caro para a criança é inerente 

que recaia sobre ele o ‘poder’ de comprar o brinquedo; cada vez que a criança se destaca por 

meio do status social, recai sobre o adulto comprador o mesmo status. Essa distinção social, 

que num passado próximo era a criança ser escolhida como ‘coroinha’ na missa dominical, ter 

as roupas feitas dos melhores tecidos, ser uma criança ‘educada’ e ‘culta’, atualmente, nessa 

pós-modernidade, passou a ser também a distinção pela marca ou símbolo de status.  Além 

disso, o consumo, como sabemos, está carregado de outros significados com os quais a 
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comunicação de mercado cimenta as relações com os diferentes agentes do processo.  

Ao longo dos últimos 30 anos, temos notado no Ocidente, e particularmente no Brasil, uma 

tendência à regulamentação da comunicação de mercado relacionada à infância. Vários 

dispositivos legais, que contribuem para o que aqui estamos entendendo como a construção 

social da criança, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e organizações sociais como o Instituto 

Alana, têm sedimentado o entendimento de que a publicidade dirigida às crianças é perniciosa. 

Este tema, inclusive, foi a sugestão de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 

em 2014, o que corrobora a preocupação dos governos com a questão.  

Assim, a Constituição de 1988 instituiu em seu artigo 227 o dever da família, da sociedade 

e do Estado em assegurar os direitos da criança e do adolescente. Essa Constituição é anterior 

à Convenção sobre os Direitos da Criança adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas 

em 20 de novembro de 1989, ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990, e com vigência 

internacional em outubro de 1990, o que demonstra a sintonia dos constituintes brasileiros com 

toda a discussão de âmbito internacional que se travava naquele momento. O Brasil foi o 

primeiro país a adequar a legislação interna aos princípios da Convenção das Nações Unidas, 

até mesmo antes da vigência obrigatória daquela, uma vez que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente é de 13 de julho de 1990. Esse Estatuto veio para regulamentar direitos e deveres 

após a Constituição e tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, e 

tendo se tornado o marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes. 

Em seguida, em 1991, o Brasil criou pela Lei nº 8.242 o Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente (Conanda), já previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

como o principal órgão do sistema de garantia de direitos. Por meio da gestão compartilhada, 

governo e sociedade civil definem, no âmbito do Conselho, as diretrizes para a Política 

Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes. Além da 

definição das políticas para a área da infância e da adolescência, o Conanda também fiscaliza 

as ações executadas pelo poder público no que diz respeito ao atendimento da população 

infanto-juvenil. 

Na esteira da normatização institucional, surgiram também algumas organizações civis 

não-governamentais, entre elas o Instituto Alana, que realiza um importante trabalho nesse 

sentido, com foco no “direito e o desenvolvimento integral da criança e fomenta novas formas 

de bem viver”, segundo a própria instituição (ALANA, 2019). O Instituto nasceu com a missão 

de “honrar a criança” e mantém programas próprios e com parceiros, que buscam a garantia de 

condições para a “vivência plena da infância” e é mantido pelos rendimentos de um fundo 
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patrimonial desde 2013. Realizamos entrevista com representante do Instituto e da qual 

trataremos mais adiante, porque no âmbito do projeto Criança e Consumo há o argumento 

principal de proteger as crianças de um estímulo que o Instituto entenda que causa impacto 

negativo. Esses impactos estão ligados ao conceito de consumismo, questões de saúde e de 

violência na infância. Há que se notar — o que é importante e vital para este trabalho — que 

esses ordenamentos jurídicos, entidades governamentais e não-governamentais contribuem 

para a formação social da criança, uma vez que estão não só no debate público, mas nas ações 

concretas com foco nos direitos da criança e do adolescente. 

Entendemos, entretanto, como temos afirmado desde a proposição inicial desta tese, que 

várias perspectivas são desconsideradas no atual debate, centrado, sobretudo, numa ideia de 

comunicação de massa herdada, como nos parece e como estamos tentando argumentar, da 

Escola de Frankfurt e da visão behaviorista norte-americana. A discussão dos processos de 

recepção e produção com o advento da comunicação no ambiente digital, do sujeito-rede, se 

entrelaçam de tal maneira que se torna difícil distinguir essa configuração tão aceita pelo 

Modelo Matemático de Comunicação, estruturado por Claude E. Shannon e Warren Weaver 

(1949). O que destacamos é que o atual debate se dá na caracterização da restrição, 

considerando que a TV tem um alcance majoritário, sem em maior ou menor medida se 

perceber a dimensão da Internet, com sua pulverização da produção e do acesso sem restrição 

alguma. Esse debate já poderia estar atrasado e inócuo, pois já deveríamos estar avançando nos 

aspectos da relação entre internet e criança.  

A resolução 163 do Conanda especifica que é abusiva “a prática do direcionamento de 

publicidade e comunicação mercadológica à criança com a intenção de persuadi-la para o 

consumo de qualquer produto ou serviço”. Nesse sentido não contempla, por exemplo, os 

processos de comunicação entre crianças por meio de redes sociais virtuais e por meio de 

vídeos, como os toy channels, isto é os canais de brinquedos. Por outro lado, sobre a 

perspectiva da criança poder ser contemplada, também, como sujeito no processo de 

comunicação de mercado, essas proibições tutoradas pelos governos podem demonstrar um 

viés behaviorista ancorado pela Teoria Crítica da Indústria Cultural, que considera os 

responsáveis sem condições de mediação junto às crianças. As produções de vídeos de 

brinquedos, como tempos mais de uma vez apontado, envolvem adultos e crianças em 

basicamente três situações: a narrativa de pequenas histórias por meio de brinquedos; 

brincadeiras com brinquedos e o mero desembalamento de brinquedos (unboxing, em inglês). 

Esses conteúdos culturais, como se está tentando demonstrar, estão conectados com a 

comunicação de mercado. Em alguns casos há a participação de empresas de brinquedos que 
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criam os canais de vídeos ou enviam brinquedos aos criadores dos canais, em outros casos não 

há uma relação direta entre os criadores dos canais e as empresas, sendo que a motivação para 

criar um canal pode passar por renda extra, passatempo, necessidade de reconhecimento ou 

fama. 

Para ampliar essa discussão, buscamos a contribuição de Kellner (2001) para um 

olhar multiperspectívico sobre a Cultura da Mídia, avançando sobre o olhar da Escola de 

Frankfurt, respaldado pela visão dos Estudos Culturais, a partir de Raymond Williams e Stuart 

Hall. Nesse sentido, sem perder a noção da mídia hegemônica e das dinâmicas de poder 

atrelado à produção, devemos analisar as práticas de negociação de significados produzidos e 

especialmente as ligações entre os atores do processo midiático. De fato, podemos identificar 

nos estudos sobre comunicação e infância, algumas vertentes. Por um lado uma vitimização da 

criança, independentemente dos aspectos relacionais entre família, grupos de convívio, escola 

e ambiente urbano, assemelhando-se a idiotização do ser humano com a perspectiva do que a 

criança virá a ser e não do que ela é. No entanto, a comunicação de mercado parece desprezar 

a doxahegemônica-ideológicadas estruturas midiáticas e empresariais sob a perspectiva do que 

a criança é e não do que virá a ser. Além disso, observa-se a perspectiva da comunicação apenas 

sob o ponto de vista da criança, ser psicológico, sem uma perspectiva da tecnologia como 

extensão do ser humano e do sujeito-rede. Do nosso ponto de vista, as várias perspectivas são 

importantes porque os fenômenos midiáticos têm múltiplas dimensões — razão pela qual 

merecem ser vistos sob a ótica de uma hermenêutica compreensiva. 

As marcas, os manuais de marketing, e a literatura da prática da comunicação de mercado, 

de modo geral, tratam a criança como público-alvo. O comportamento ético de parte dos 

publicitários deixa claro que o tema não é uma preocupação do setor. Alguns publicitários 

pesquisados no artigo de Claudia Rosa Acevedo et al., “Ética da propaganda sob o olhar dos 

publicitários”, publicado na Revista RAE (2009), são contrários a restrições impostas à 

propaganda como forma de inibir o consumo de alguns produtos ou serviços, pois consideram 

que a comunicação é decorrência da existência dos produtos ou dos serviços. Para eles, a priori, 

não deveria haver “produção e comercialização desses produtos e serviços. Assim, deixam 

explícita a negação de assumir a responsabilidade por aquilo que consideram comportamento 

ético na sua profissão...” (2009, p. 1). Já que há a produção, pode haver a comunicação de 

mercado. Não é proibido e, portanto, todo o universo simbólico dos brinquedos pode dialogar 

com as crianças, com os pais e com a sociedade, em uma reflexividade mediada, segundo os 

profissionais da área. 

As críticas do modus operandi da propaganda destinada ao público infantil podem ser 
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compreendidas a partir dos trabalhos aprofundados no Grupo de Pesquisa da Relação Infância, 

Adolescência e Mídia, da Universidade Federal do Ceará, coordenada pela profa. Dra. Inês 

Vitorino Sampaio, que possibilitam o intercâmbio de ideias, discussões e reflexões acerca da 

dimensão ética da comunicação voltada para a infância e adolescência. Em seu artigo 

“Publicidade e infância: uma relação perigosa”, publicado na obra coordenada por Veet Vivarta 

e Instituto Alana, Infância e consumo: estudos no campo da comunicação (2009), Sampaio nos 

alerta para as mudanças na relação entre a comunicação de mercado e a infância o que propicia 

o acesso a conteúdo antes restrito; a desvinculação da mediação em relação ao conteúdo; e a 

gestação de novos modos de sociabilidade pelo acesso a diferentes mídias por parte desse 

público. Mais acesso à mídia, aliado ao aumento do poder aquisitivo das famílias, à mudança 

no perfil das famílias, à perda dos referenciais tradicionais, como vemos em Bauman (2008), 

entre outras mudanças, teceram um segmento que, segundo os últimos dados do IBGE (2010) 

é composto por mais de 45 milhões de crianças de 0 a 14 anos.  

Por outro lado, podemos inferir a partir de Baudrillard, em sua obra O sistema dos objetos 

(2004), que a criança se sentiria frustrada na falta da publicidade, porque essa publicidade se 

oferece, se preocupa com o indivíduo e o faz participar do corpo social, mesmo que só 

simbolicamente. Nesse sentido um postulado encontrado em obra anterior do mesmo autor 

(1995) é de que a publicidade é um simulacro, ou seja, um conteúdo cheio de sedução que 

desvia o sentido do discurso e distancia-se do real. É inegável que a propaganda tem forte 

influência com crianças de 7 a 14 anos, ao dialogar com esse público. As mensagens são 

simples, usam música e entretenimento como approach e focam no lúdico e na interação numa 

simulação hiperemocional, como veremos adiante. É possível observar as crianças cantando e 

dançando junto com as mensagens publicitárias. Gino Giacomini Filho, em sua monografia 

Interfaces da comunicação mercadológica com o público infantil (2000), salienta que os 

comerciais enfatizam a marca mais simbolicamente do que literalmente, buscando a interação 

social da criança com o produto. O consumo hedônico é percebido na comunicação de mercado 

que apela ao prazer e à sedução. Apesar de uma construção humana, o brinquedo é retratado 

na comunicação de mercado e percebido pelas crianças como algo de fora do seu eu. Os 

anúncios criam um universo simbólico de satisfação onde o prazer é o centro das atenções, sem 

interpretações sobre a produção e o consumo de um setor que movimenta bilhões de reais no 

Brasil. 

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Brinquedos (Abrinq) em sua publicação 

Brinquedos 2019: Estatísticas (2019), o mercado de brinquedos fatura anualmente cerca R$ 

6,8 bilhões no Brasil, possui 403 fábricas instaladas no país, mas com uma importação de cerca 
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de US$ 790 milhões. Lança anualmente mais de 1.300 novos produtos para uma variedade de 

4.000 itens. Esse dado confirma a hipótese de um mercado com constante inovação, mas, em 

um olhar mais apurado, podemos notar que os lançamentos acabam se constituindo em mais 

do mesmo, com a estratégia de licenciamento de marcas de personagens midiáticos. 

Particularmente no Brasil, o campo da comunicação de mercado para a infância sofreu diversas 

mudanças neste início de século, como praticamente em todos os setores. Os meios de 

comunicação de massa se descentralizaram, surgiram canais de TV, blogs, sites e canais de 

streaming de vídeo especializados em programação infantil, devido ao maior acesso aos meios 

de produção digital que ampliaram a oferta de produções midiáticas de diversas naturezas. O 

ambiente tecnológico mudou as relações entre consumidores e marcas de brinquedos. Surgiram 

inúmeros ‘canais de brinquedos’ que se tornaram constantes no dia-a-dia de um público 

infantil, principalmente na denominada segunda infância, que vai dos 3 aos 6 anos, 

aproximadamente. As relações entre criança e comunicação de mercado, por meio desses 

canais, difere das relações da propaganda unidirecional de brinquedos dos meios de 

comunicação de massa e nos remete, junto à visão do sujeito-rede, à hipótese da criança como 

sujeito no processo de comunicação nesses canais de brinquedos. 
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2.4. A perspectiva do sujeito na comunicação 

 

A criança já nasce inserida nesse contexto social denominado “sociedade do consumo”, 

onde cresce exposta a inúmeros estímulos, assimila os hábitos e práticas dessa sociedade e 

entende a seu modo os papeis de consumo. “Não nascemos consumidores, mas aprendemos 

a sê-lo”, afirma Eliane Karsaklian, em sua obra Comportamento do consumidor (2000, p. 

241), explicando que é por meio do comportamento percebido nos pais, nos grupos de 

referência, na escola, e pela influência do marketing, da propaganda e da mídia que a criança 

vai tomando consciência de que pode satisfazer seus desejos com produtos. Dessa forma, 

pelo contexto social e cultural, é que tem origem essa contemporânea categoria do ser 

humano, o “consumidor”. Bauman (2008, p. 72-73) chega a afirmar que os indivíduos, 

imersos na sociedade de consumidores desde a infância, fazem parte de um treinamento 

contínuo que visa à “administração do espírito”. Sendo percebida pelo mercado como 

consumidora de fato, a criança passa a ser alvo de um volume crescente de campanhas e 

estratégias de comunicação de mercado. David Buckingham, em seu artigo “Repensando a 

criança-consumidora: novas práticas, novos paradigmas”, publicado na Revista da ESPM 

especial sobre comunicação e infância (2012), declara que o público infantil está sendo alvo, 

cada vez mais jovem, de mensagens de cunho comercial, e que, para isso, as empresas se 

utilizam de uma ampla variedade de técnicas e tecnologias que vão além da propaganda 

tradicional. Como o merchandising eletrônico, advergames17, comunicação viral, patrocínio, 

peer-to-peer18, além de conteúdo cultural gerado pelo usuário, como os canais de brinquedos. 

A comunicação de mercado nos dias atuais ganha força na medida em que se apresenta 

“camuflada”, inserida nos conteúdos de entretenimento, porém, sem perder sua função de 

convencimento e persuasão, ainda que de forma velada.  

Esse assédio ao público infantil pelas empresas é reforçado pela progressiva facilitação 

do acesso por parte das crianças às diversas mídias. O Censo Demográfico, realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), apontava no Brasil cerca de 29 

milhões de crianças com até 9 anos, o que representava mais de 15% da população do país à 

época.  Segundo o Painel Nacional de Televisão, do Ibope Media, crianças e adolescentes, 

entre 4 e 17 anos, assistiram em média 5h35 de televisão por dia durante 2014, uma das mais 

                                                 
17Jogos desenvolvidos para propaganda de um produto/serviço. 
18 Quando a empresa recruta influenciadores e líderes de opinião como representantes da marca. 
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elevadas médias do mundo (CRIANÇA E CONSUMO, 2015). Além disso, segundo a 

pesquisa TIC Kids Online Brasil, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação, em 2018 (CETIC.BR, 2018), 75% das 

crianças brasileiras entre 9 e 10 anos disseram que entram mais de uma vez por dia na 

internet, 82% delas já possuem perfil próprio em uma rede social, e nessa faixa etária, o uso 

de celulares para acesso à rede é umas das formas preferidas, chegando a 53%. Essa alta taxa 

de acesso às mídias está diretamente ligada ao número de comerciais com que a criança se 

relaciona, o que contribui fortemente na formação de seus hábitos e interesses. 

O amplo acesso das crianças aos conteúdos de vídeos pela internet está intimamente 

ligado ao desenvolvimento tecnológico que permite uma escalada de ampliação da banda 

larga e ofertas de dispositivos de acesso multiplataformas, como celulares, tablets e 

televisores, ou cibervisores, como entendido por Sebastião Squirra (2015), compreendendo 

a evolução tecnológica das multitelas. Em relação à produção de vídeos e disponibilização, 

houve a evolução de tecnologias para sites de streaming de vídeo, como o próprio YouTube, 

o Vevo, o Vimeo, entre outros, desenvolvidos com softwares Flash e HTML5; o 

aprimoramento de algoritmos de busca, para melhorar a recomendação e a medição de 

tráfego; a ampliação dos centros de processamento, distribuídos geograficamente ao redor do 

globo para facilitar o acesso; o aprimoramento no processamento de quantidades gigantescas 

de informação por meio de buffering, pacotes de dados e metadados, que permitem a 

reprodução de dezenas de formatos de vídeos em diferentes codecs, podendo assim serem 

acessados por inúmeros displays de milhões de usuários; o surgimento de uma ampla gama 

de softwares e aplicativos, dispositivos de gravação, upload e edição de vídeo em tempo real 

que permitem mesmo aos mais leigos produzirem conteúdos de aspecto já não tanto amador.  

Ao falarmos de crianças-consumidoras é inegável compreender que a idade, ou seja, a 

experiência vivida, os relacionamentos vividos, a história individual, têm grande influência, 

assim como também influenciam as interações de consumo. Segundo pesquisa de Jay Giedd, 

do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos (NIMH), em entrevista à revista 

Isto É (TARANTINO; OLIVEIRA; GOMES, 2011), as crianças e adolescentes ainda não 

conseguem usar a racionalidade, no córtex pré-frontal, na hora de processar os sentimentos. 

Utilizam mais uma área chamada de cérebro primitivo, mais emocional. Com o passar dos 

anos o córtex pré-frontal será mais utilizado para a tomada de decisões de compra. Os estudos 

mostraram também que a onda de maturidade se inicia nas partes mais profundas e antigas, 

próximas do tronco cerebral, como os centros da linguagem, e naquelas ligadas ao 

processamento de emoções como o medo. Depois, essa onda vai subindo rumo às áreas mais 
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recentes do cérebro, ligadas ao pensamento complexo e à tomada de decisões. Como nos 

lembram Douglas e Isherwood (2004, p. 143), depois de o indivíduo alcançar certa idade terá 

geralmente uma ideia aproximada do que será sua escala de consumo no futuro. 

A perspectiva da criança como sujeito, portanto, não está dissociada de sua maturidade 

como ser humano, mas justamente está intrincada, entranhada com diversos aspectos da vida 

da criança. Como sujeito, no entanto, não isolamos a criança do contexto, do ambiente social 

e cultural. Entendemos o conceito diferentemente do viés funcionalista de emissor/receptor 

da escola estadunidense, passando por Shannon e Weaver (1949), Harold Lasswell (1948) e 

Wilbur Schramm (1949); e diferentemente do conceito de massa da teoria crítica da Escola 

de Frankfurt. O conceito de sujeito na comunicação proposto neste trabalho amadurece a 

partir do Interacionismo Simbólico de Herbert Blumer, principalmente em sua obra Symbolic 

interactionism: perspective and method (1986[1969]), influenciado por George Mead 

(1974[1934]) até chegar às Mediações Culturais de Jesús Martin-Barbero em Dos meios às 

mediações: comunicação, cultura e hegemonia (1997), publicada em espanhol dez anos 

antes. 

O interacionismo simbólico é um termo cunhado por Blumer que sintetiza as teses 

comunicacionais originadas na Universidade de Chicago no início do século XX e que ajudou 

a promover o pensamento de que a sociedade só pode ser estudada dentro dos processos de 

interação. Apreende-se por isso que a significação tem papel fundamental nesse contexto e 

de que a formação do sujeito se origina dessa relação. A Escola de Chicago, como 

convencionou-se chamar essa linha teórica, teve por base principalmente os estudos de Mead 

sintetizados em Mind, self and society (1974[1934]), publicado originalmente em 1934, no 

qual o pensamento do autor é exposto por notas e artigos de seus alunos19. Esse pensamento 

tem fundamental importância na noção de criança como sujeito, pois compreende que as 

pessoas podem assumir o papel daqueles com quem interagem e passam a incorporá-lo em 

suas ações. Ao estabelecer a relação interpessoal entre vídeos e crianças, os produtores 

constroem espécies de roteiros prontos que devem ser seguidos ao longo do processo de 

criação do vídeo. Dependendo da reação que a criança denota, os produtores alteram o roteiro 

a fim de continuar a interação. Isso é uma premissa da Escola de Chicago denominada role-

taking, isto é, a noção de que a interação depende também do outro com quem se interage e 

                                                 
19 Além da Escola de Chicago cabe notar a Escola de Palo Alto como colaboradora no sentido de olhar a 

comunicação como construção de um significado na interação. Incorpora-se assim a noção de processo 

social permanente que integra múltiplos modos de comportamento e múltiplos níveis integrados, como 

podemos ver em Pragmática da comunicação humana de Paul Watzlawick, Janet Helmick Beavin, e Don 

D. Jackson (1967). 
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não apenas da vontade do produtor do vídeo. Mead indica a existência de três instâncias 

principais que estão interligadas a esse processo e que podemos unir à configuração do 

sujeito: o Eu, o Mim e o Self.  O Eu é a natureza criativa, ativa e responsiva do sujeito que, 

contudo, não é inata e sim uma reflexão de si mesmo construída a partir da interação com as 

demais; o Self é a dimensão cultural do sujeito, costumes e valores aprendidos no processo 

de socialização, criadas também na interação entre as instâncias. Por fim, o Mim seria o 

resultado da relação entre Eu e Self. Segundo Mead, o Mim deve ser compreendido tanto 

como resultado da evolução da espécie humana, como em termos do desenvolvimento 

individual. No adulto essa relação está em constante transformação, com muitas convicções, 

enquanto na criança essa mesma relação está em formação, com pouca ou nenhuma 

convicção.  

A noção do Outro Generalizado também é fundamental para que se compreenda a 

dinâmica da comunicação como um ato social em Mead. Para ele, além do outro imediato 

participante do processo de comunicação há o outro generalizado, que envolve os valores e 

comportamentos naturalizados na sociedade. O outro generalizado está sempre em 

transformação no adulto, enquanto na criança o outro generalizado ainda está em formação. 

A noção de sujeito em formação e a noção de sujeito em transformação na comunicação 

ainda não está consolidada, podendo ser um problema de estudos buscando uma consolidação 

futura. Como tem-se demonstrados pela Escola de Chicago o Self é um produto social 

desenvolvido pela interação comunicacional, sem deixar de ser criativo, com propósitos 

individuais. 

Blumer, por sua vez, aprofundou esses conceitos e evidenciou que as pessoas agem em 

relação às coisas com base no significado que essas coisas tenham para elas. Assim no caso 

deste nosso estudo, entende-se nessa linha de raciocínio que os vídeos de brinquedos 

começam a ser acessados pelos significados ainda em formação pela criança. No geral 

começam com uma relação entre criança e uma personagem de uma narrativa infantil 

licenciada ou criada por alguma indústria de brinquedo, como a personagem PeppaPig ou 

Barbie. Essas significações são oriundas de diversas relações, como narrativas orais dos 

familiares e amigos ou produtos audiovisuais. Esses significados são resultantes da sua 

interação social e modificados por sua interpretação. 

Para Blumer há três premissas básicas dessa perspectiva: primeira, de que as pessoas 

agem em relação ao mundo tendo por base os significados que este lhe oferece; segunda, de 

que os significados são originários ou provocados pela interação social; e, terceira, de que 

esses significados são modificados pela interpretação. Neste contexto, a criança interage com 
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o mundo a partir das relações com pais, familiares, escola, amigas, as mídias, e tudo o que a 

cerca, como a natureza e os objetos e com base nos significados que a interação social lhes 

oferece e de como elas a interpretam desde o início. 

Essas premissas, portanto, nos ajudam a compreender o ser humano como ator, sujeito 

em formação, como criança-sujeito do ponto de vista social. Nesse sentido, a comunicação 

pode ser entendida nas relações de forma recíproca e conjuntamente proposta e estabelecida, 

no lugar de mera transferência de regras fixas. A comunicação precisa ser vista como algo 

aberto e subordinado ao reconhecimento contínuo por parte das pessoas, e não como algo 

pré-estabelecido, como também entendido por Dominique Wolton, em sua obra É preciso 

salvar a comunicação (2006), na qual o autor salienta a comunicação como a busca da 

relação e do compartilhamento com o outro, diferentemente da informação. 

Essa perspectiva vai ao encontro de — e dialoga com — uma visão cada vez mais 

consolidada que permite abordar os estudos em Comunicação para além dos dois paradigmas 

de forte influência nas teorias comunicacionais a partir dos anos 1960, sem rejeitar o que em 

cada um desses paradigmas pode ser estudado como parte importante de uma visão mais 

ampla, complexa e compreensiva de comunicação. Primeiro, uma visão teórico-crítica, 

herdada da Escola de Frankfurt, com raízes no romantismo do século XIX, no qual os sujeitos 

eram minimizados frente às questões hegemônicas de poder e controle. Nesse sentido, claro, 

não se excluem todos esses entendimentos do que em comunicação se convencionou chamar 

de indústria cultural, mas que procuramos complementar com o olhar sobre o sujeito 

comunicacional, ao modo do método compreensivo. Justamente, Douglas Kellner não exclui 

a teoria crítica, mas a inclui como uma das perspectivas possíveis, hoje a pensamos para 

além, e de forma mais complexa, que a do pensamento horkeheimer-adorniano, ouvindo as 

noções — por exemplo — de Walter Benjamin, com sua postura crítico-compreensiva face 

à indústria cultural20. Essa visão mais larga e compreensiva poderíamos estender, também, 

para o contexto atual, em que Jürgen Habermas desenvolve os importantes conceitos de teoria 

da ação comunicativa e de deliberação21. 

Por outro lado, a partir de uma alternância nas correntes políticas, principalmente latino-

americanas, o paradigma funcionalista americano, herdado em suas raízes das teorias 

                                                 
20 Essa postura crítico-compreensiva pode ser vista principalmente no ensaio A obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica (1985 [1936]), no qual o autor, ao mostrar a estetização da política, acaba por 

desvelar uma dialética entre o poder político-econômico e as transformações socioculturais.  
21 Em Teoria do agir comunicativo (2012 [1981]), Habermas nos mostra que devemos pensar o sujeito não 

de forma singular, mas social, tendo em vista que, ao tentar conhecer algo, a razão gira em torno de outros 

sujeitos, uma vez que o conhecimento racional resulta de um intercâmbio linguístico entre eles. 
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matemáticas da informação, que se consolidou a partir dos anos 1970 no Brasil, tinha como 

foco as polaridades emissor-receptor, meio-mensagem, e contribuiu para o aprofundamento 

de questões comunicacionais de cunho positivista. Mas, nesse caso também, o sujeito 

comunicacional era minimizado frente à própria ideia de um emissor ativo e de um receptor 

passivo.  

Na obra de Martin-Barbero podemos compreender um olhar mais voltado para o sujeito 

comunicacional, em uma perspectiva que vai justamente “dos meios às mediações”, 

recolocando o sujeito no cerne do pensamento comunicacional, nos mostrando, com vigor, 

as diferentes doxas daqueles dois modelos comunicacionais paradigmáticos. Uma das críticas 

de Martin-Barbero centra-se no aspecto da negação do povo como sujeito no processo. De 

um lado, a teoria crítica ao olhar o povo como massa, in-culto, passivo e, do outro, o povo 

como categoria do não-ser: não ser produtor de conteúdo, portanto emissor. Deixava-se de 

lado, então (com risco de generalizar aqui), toda a riqueza das interações simbólicas que não 

colocassem o povo como classes excluídas: de uma cultura de elite ou de uma cultura de 

consumo.  

Essa crítica do autor em relação à visão ‘ilustrada’ do povo com a educação que, em suas 

palavras, “trata-se da relação mais ‘exterior’..., pois só a partir de fora pode a razão penetrar 

a imediatez instintiva da mentalidade popular” (1997, p. 25), nos dá a dimensão de como 

pensávamos nesse sujeito comunicacional como desprovido de conhecimento, por isso 

ignorante e vazio, uma vez que olhávamos para ele como receptor de massa do processo 

comunicacional. Assim, a perspectiva das mediações para compreender a comunicação é 

salutar na medida em que, sem negar a importância e lugar social dos meios, chama a atenção 

para o lugar-chave do sujeito e da cultura no processo em questão. 

Nesse sentido, o modo de interagir com a comunicação tem muito a ver com a forma 

como usamos determinadas habilidades. As crianças que acessam os vídeos sabem falar, mas 

não sabem escrever. Podem interagir verbalmente com todos ao redor, mas não conseguem 

escrever seus sentimentos, pois ainda estão em um estágio anterior ao desenvolvimento dessa 

habilidade. Entretanto as crianças atualmente desenvolvem habilidades específicas nos meios 

digitais que espantam muitos adultos. Assim como muitas pessoas adultas, que têm 

dificuldades para escrever, sentem na interação oral mais conforto. A cultura oral traz, nesse 

sentido, um aspecto pejorativo por parte das pessoas ditas ‘letradas’, de cultura escrita, para 

as quais as interações com vídeos são menos ‘cultas’. Percebemos na cultura popular, e por 

conseguinte nos vídeos de brinquedos, um modo característico em narrar como um contar a 

alguém, com modos de texto e gestos característicos da cultura oral.   
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Por conseguinte, parece haver um olhar para o vídeo de brinquedos como os críticos 

literários olhavam para o folhetim de jornal, como uma ‘sub’ cultura e não um fato cultural, 

na acepção de Martim-Barbero. Há quem possa ver nesses vídeos de brinquedos apenas apelo 

comercial e há uma ressignificação quando tratam-se as pessoas envolvidas em vídeos de 

brinquedos como YouTubers e se forem crianças, como YouTubers mirins, e não como 

produtores de vídeos. De qualquer forma os produtores mediam suas criações a partir das 

técnicas de vídeo para o ambiente de consumo digital. Por exemplo, vídeos postados 

diariamente mudam o modo como os produtores pensam as narrativas, as crianças não 

acessam, no geral, narrativas complexas e vídeos longos. A monetização dos vídeos altera o 

modo como os vídeos são produzidos, a sequência de imagens. No entanto, como os vídeos 

de brinquedos não passam pela distribuição de um circuito ‘culto’, mas sim popular, não são 

avaliados por críticos culturais etc., passam, nas palavras do autor, “num conjunto de 

dispositivos que medeiam entre exigências de mercado e formas de cultura, entre demanda 

cultural e fórmula comercial” (1997, p. 176). 

Nas mediações observamos também o modo de produção de sentidos de quem vê os 

vídeos. As crianças têm uma interação expressiva, isto é, enquanto sujeitos, não se 

envergonham em demonstrar suas emoções despertadas pelos vídeos. O mesmo observa-se 

na reapropriação e resistência em relação aos vídeos — a ideia ilusória de autonomia do autor 

dá lugar a uma multidão de formas de mediações desde a infância, pois há a reapropriação e 

resistência na interação social adulta, na qual a criança se espelha. Normalmente quando se 

fala do adulto na comunicação há o contexto, mas quando se fala da criança, esta é isolada e 

as narrativas que se fazem dela em comunicação acabam por se mostrar tendenciosas e com 

resultados empobrecedores de sentido. 

Isso não significa dizer que a criança já tem uma ampla gama de memórias convictas 

nem nada disso. Mas é essencial que no debate comunicacional se observem as possibilidades 

mediadoras da criança como sujeito. Uma das vertentes do pensamento comunicacional em 

relação à criança e consumo pode ser observada nas obras editadas e divulgadas pelo Instituto 

Alana, como em Criança e consumo: 10 anos de transformação (2016), organizada por Lais 

Fontenelle, na qual diversos autores estudam essa relação. Uma característica diz respeito à 

autonomia intelectual e moral em construção, principalmente até os 6 anos de idade, idade 

na qual as figuras de autoridade são generalizadas para os adultos e consequentemente para 

adultos nos meios de comunicação virtuais. Essa linha de pesquisa considera que o prestígio 

e sucesso na mídia gera figuras de autoridade para as crianças, e como os brinquedos são 
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produtos de uma propaganda que gera benefícios aos seus anunciantes, os vídeos de 

brinquedos seriam propagandas injustas para as crianças, dentro de uma hierarquia de poder.  

De acordo com o interacionismo simbólico, de uma perspectiva de hierarquia de poder 

levantada por Hugh Duncan (1962), os sujeitos podem organizar os símbolos de forma a 

obter melhores consensos na interação baseada em valores hierárquicos constituídos na 

sociedade. Quando uma pessoa comunica a partir de uma perspectiva de grande audiência, 

como canais do YouTube com bilhões de visualizações, as interações com cada pessoa estão 

revestidas desse valor hierárquico. Como sociedade hierarquicamente organizada, os 

símbolos são revestidos de valores, e valorizam ou desvalorizam tudo que lhes é atribuído. 

Marcas de brinquedos, marcas de YouTubers, podem valorizar ou desvalorizar as pessoas a 

quem são atribuídas a audiência, a interação, a posse. A comunicação, constituída por 

processos simbólicos, é mais do que transmissão de mensagens, uma vez que os símbolos 

são mais do que estímulos, fazendo parte de uma estrutura cultural no qual as pessoas estão 

inseridas. As tecnologias de comunicação não se sustentam sozinhas, dependem da 

reciprocidade entre os sujeitos da comunicação. De acordo com Francisco Rüdiger (2011, p. 

51), os meios possibilitam o aumento da autodeterminação dos sujeitos ao mesmo tempo em 

que são constantemente reorganizadas para um exercício de violência simbólica e 

manutenção dos poderes adquiridos. Compreendemos, portanto, que os vídeos de brinquedos 

podem ser organizados segundo a perspectiva da relação com a criança-sujeito, segundo as 

estruturas tecnológicas e midiáticas em curso e, ainda, segundo uma estrutura de poder 

vigente. Como reforça Rüdiger, os símbolos não são apenas fontes de significação, mas 

também esquemas de ação. Ao colocarmos a criança na centralidade da família, a 

comunicação de mercado mudou seu foco de significação. Nós perguntamos à criança ‘o que 

você quer?’, ‘como você quer isso ou aquilo’. Nesse ponto específico, a centralidade da 

criança na família deslocou a atenção das empresas para aqueles que ganharam influência 

nos processos de compra, ou seja, mudaram seus esquemas de ação simbólica objetivando a 

manutenção de esquemas hierárquicos do poder produtor. 

Nesse sentido, Clóvis de Barros Filho e Arthur Meucci tecem uma importante reflexão 

no artigo “A defesa liberal da restrição publicitária ao público infantil: ética e educação” 

(FONTENELLE, 2016) ao expor que o pensamento liberal é claro na concepção de que as 

crianças não estão ainda em sua plena capacidade racional para fazer escolhas racionais do 

que pode ou não causar riscos a si mesmas e de que isso deveria ser uma prerrogativa dos 

pais e responsáveis e a eles serem dirigidas as propagandas infantis. Defendem que há uma 

ruptura de confiança no livre mercado pelo fato de que as empresas comunicam produtos 
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cheios de virtudes e não alertam para riscos em relação à saúde das crianças. Frisam que uma 

possível solução poderia ser uma educação em comunicação midiática por meio do sistema 

público de ensino. Essa perspectiva é relevante principalmente se somarmos ao fato de que 

as crianças têm dificuldades em tomadas de decisões racionais. Nesse caso, a mediação dos 

pais, responsáveis e demais grupos sociais próximos, incluindo escolas, reforçam a noção — 

que assumimos nesse trabalho — de crianças como sujeitos no processo comunicacional. 

Mesmo considerando a violência simbólica imposta pelas hierarquias de poder, as mediações 

configuram uma possibilidade na regulação do tema em questão. 

  Os seres humanos se constituem em sujeitos sociais capazes de coordenar suas ações 

desenvolvendo uma capacidade comunicativa, salienta Rüdiger (2011, p. 41). Colocar a 

pessoa no próprio lugar de atitude da outra pessoa, o gesto que afeta o outro deve afetar o 

mesmo da mesma maneira. O fato de o sujeito ser fruto da interação não significa receber 

símbolos, mas interpretá-los e reinterpretá-los em constante processo.  

Assim, procuramos entender sujeito como exposto por Vera França, em seu artigo 

"Sujeitos da comunicação, sujeitos em comunicação” (2005) no sentido de “sujeito em 

comunicação” como um sujeito social, inserido numa ambiência cultural que afeta e é afetado 

pelas produções simbólicas e constrói sentidos. Nos pautamos nesse caso por um modelo 

mental do processo de comunicação interativo, que busca uma visão híbrida (interacional e 

individual) do sujeito-contexto para a compreensão do processo comunicacional. Esse nosso 

modelo, desenvolvido em trabalho anterior (PEREIRA, 2018), foi amadurecido para esta 

investigação e coloca o sujeito “no outro” ao modo de Mikhail Bakhtin (1997 [1979]). Esse 

pensador russo, em conjunto com outros pensadores do que se convencionou chamar de 

Círculo de Bakhtin, em seus estudos sobre filosofia e linguagem, propuseram, entre outras, 

a ideia de que o sujeito emerge na relação com o outro. Nesse processo (Figura 4), a 

comunicação é o momento em que a produção simbólica frui, nunca repetida do mesmo 

modo, porque o momento muda de acordo com as mediações ocorridas. A ambiência é o 

lugar intangível das relações mediadas, das articulações entre as práticas de comunicação 

midiatizadas e os movimentos sociais e da pluralidade de matrizes culturais (MARTÍN-

BARBERO, 1997). 

Na ambiência convém compreender seus conflitos políticos, econômicos e culturais e os 

poderes hegemônicos e interesses consolidados socialmente. As interfaces comunicacionais 

são os meios de comunicação, considerados também em seu aspecto interacional, amplo e 

flexível. Os sujeitos na comunicação são os fruidores que produzem símbolos e que 

constroem sentidos a partir dessa apropriação simbólica. Não há como pensá-los separados 
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da ambiência, separados das mediações e, inclusive, não há como pensá-los separados um do 

outro, pois a comunicação pressupõe que cada fruidor “contenha” o outro como recurso de 

produção simbólica. A produção simbólica é a linguagem intermedial já incorporada de todos 

os aspectos culturais, hegemônicos e conflituosos da ambiência e pode ser analisada pela 

perspectiva discursiva. 

 

Figura 4: Processo interativo de comunicação a partir das mediações. 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de trabalho anterior (PEREIRA, 2018). 

 

 

A produção simbólica e a narrativa, por sua vez, pode ser interpretada a partir da análise 

discursiva dos vídeos de brinquedos para buscarmos, no sentido hermenêutico, a significação 

no interior da fala do sujeito produtor de vídeo. Como sujeito produtor de significações, 

pressupõe-se o papel ativo nas ações de classificar, organizar, ordenar os símbolos no vídeo, 

ao mesmo tempo em que persuade e convence a criança sujeito da pertinência de sua 

ordenação simbólica. No entanto, como um paradoxo — na visão de Eduardo Manhães em 

seu trabalho sobre Análise de Discurso (2005) — este sujeito está preso pela linguagem social 

instituída, ou seja é um sujeito assujeitado. Segundo este autor, duas linhas teóricas se 

debruçam sobre esses aspectos: a análise de discurso francesa, com ênfase no assujeitamento 

do sujeito mediante a incorporação de discursos instituídos, cujo resultado busca identificar 

quais foram incorporados pelo sujeito; e a análise de discurso inglesa, que por sua vez foca 
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no papel ativo do sujeito e resulta na identificação ativa de quem conduz a narrativa. 

Neste trabalho buscamos, sob a ótica compreensiva, uma dupla interpretação, 

assimilando a base francesa, principalmente pautados em Eni Orlandi (1990) e Michel 

Pêcheux (1995[1975]) e pela qual desenvolvemos tópicos de análise, a saber: o 

assujeitamento ideológico; o autor; as condições de produção; o diálogo; a enunciação; o 

enunciador; a formação discursiva; a formação social; a interdiscursividade; a interlocução, 

o intertexto; a língua e a linguagem; o locutor; a polifonia; o discurso pré-construído; as 

regras de formação discursiva; o sujeito produtor; a forma sujeito; a superfície discursiva; o 

texto; e os tipos de esquecimento. Assimilamos também a base inglesa pelo trabalho de 

Manhães (2005) e em John Austin (1962), pela qual desenvolvemos os tópicos de análise: a 

conversação; os pressupostos; os implícitos; os indicadores de pessoa; os indicadores de 

tempo e espaço; os atos de fala; os atos locutórios, ilocutórios e perlocutórios. Buscamos com 

isso um aprofundamento nas questões discursivas da produção de sentido pelos sujeitos 

produtores de vídeos de brinquedos em sua interação simbólica com as crianças. 

A construção de sentidos se dá em cada sujeito a partir da apropriação simbólica, 

considerando todas as mediações possíveis, esse momento do acontecimento-comunicação, 

a pluralidade cultural, os poderes hegemônicos. A fruição são os fluxos comunicacionais 

entendidos, diferentemente dos processos lineares da Teoria da Informação, como processos 

interativos, híbridos e dialógicos. Como a ambiência é relevante nesse modelo, é salutar 

compreender as relações entre o ambiente tecnológico, os canais de streaming e a infância 

para a configuração de uma criança sujeito do processo comunicacional. Como a construção 

de sentidos se dá em cada sujeito a partir da apropriação simbólica, compreendemos que a 

análise semiótica torna-se uma abordagem essencial no entendimento dessas relações.  

Para uma análise sígnica nos pautamos na semiótica peirciana como compreendida 

principalmente por Lúcia Santaella (1983, 1995, 2000), no sentido de uma ciência dos signos 

e da semiose para um estudo das linguagens, dos sistemas de significação. Sendo o signo, ao 

modo de Peirce, uma coisa que representa uma outra coisa e que produz um efeito 

interpretativo, essa abordagem requer uma aproximação ao objeto por camadas, inicialmente 

abstraindo o que o signo tem de qualitativo, pré-reflexivo, isto é uma sensação. Seguindo em 

frente mergulhamos na ocorrência, na existência e na singularidade do signo, no que ele tem 

de particular em contraposição à experiência primeira, mais rápida. Por último, 

compreendemos o signo como interpretante de algo, o efeito que o signo irá provocar em um 

possível intérprete.  

Para cada uma dessas categorias de experiência há tríades de relações sígnicas que 
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podemos decompor para efeitos metodológicos e que nos ajudam a apreender e compreender 

nossos objetos de estudo. A primeira das tricotomias é o signo em si, ou representamen, que 

corresponde às dimensões sintáticas e materiais.  Há características qualitativas e menos 

particulares, características existenciais, únicas e características gerais, padronizadas. A 

segunda dessas tricotomias se refere ao objeto, isto é sua capacidade referencial, e possui sua 

relação de semelhança, sua relação direta e sua relação de convenção. A terceira tricotomia 

se refere ao interpretante, não como pessoa que interpreta, mas como as possibilidades 

interpretativas do signo e possui um primeiro nível de potencial interpretativo em si mesmo, 

um segundo nível ligado aos efeitos que o signo produz em uma mente que interpreta, e um 

terceiro nível que se refere ao resultado interpretativo. 

Este modo de ver a ambiência, os sujeitos, as narrativas, os meios, as produções 

simbólicas e as construções de sentidos, portanto, é uma síntese que nos permite tentar 

observar a relação entre comunicação, consumo e infância sob uma perspectiva 

compreensiva, que apresentamos a seguir. 

 

 

2.5. Uma perspectiva compreensiva 

 

 

A compreensão é um processo complexo que não gera resultados “inequívocos”, 

como nos lembra Hannah Arendt (2008). Diferentemente da informação correta e do 

conhecimento científico, a compreensão confere significado ao conhecimento. 

Diferentemente também da lógica, pois a compreensão não nivela o pensamento para um 

mínimo denominador comum e nem exclui a experiência concreta. Inicialmente, romper com 

o senso comum foi, sem dúvida, um marco no saber científico, na sua busca de objetividade 

que possibilitou avanços no pensamento científico.  

No entanto essa ruptura passou ao extremo de entender o senso comum como um não 

conhecimento, uma “sociologia das ausências”, como entendida por Boaventura de Sousa 

Santos (2002) que ainda propõe uma “dupla ruptura”, ou romper com essa ruptura existente. 

Hannah Arendt, por exemplo, chama a atenção para o "fio de Ariadne” (2008, p. 334) que 

nos liga ao senso comum, no sentido do fio que nos reconduz entre pensamento e realidade, 

nos reaproxima do começo, a esta possibilidade de agir no mundo e a cada nova ação 

estabelecer novos começos. Em sua coletânea de ensaios Compreender: formação, exílio e 

totalitarismo (2008, p. 334), propõe a ideia de uma “compreensão preliminar”, que está na 
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base do conhecimento e calcada no senso comum, e a ideia de uma compreensão verdadeira, 

alcançada quando transcendemos esse conhecimento. Curiosamente, René Descartes, em 

Discurso do método (2001 [1637]), p. 27), propunha, no processo que leva da dúvida à — 

segundo ele — certeza (metafísica), a ideia de uma “moral provisória”, ou, em suas palavras 

nos Princípios da Filosofia "uma Moral imperfeita que se pode adotar provisoriamente 

enquanto não alcançamos nada de melhor" (1997 [1644], p. 22). Essa moral provisória é o 

que lhe reconectava ao mundo, ao senso comum e o que dava significado ao conhecimento. 

Muito embora, pensava ele, em alguns séculos pudessem os homens chegar à certeza, dela 

não temos certeza. Precisamos do fio de Ariadne para nos reaproximar. A proposta de Santos, 

então, para romper com essa separação é uma Ecologia de Saberes, uma reaproximação com 

os múltiplos saberes existentes, compreendendo suas relações e seus contextos, incluindo 

aqui o próprio saber científico, o senso comum, as artes, a mitologia.22 

Justamente nesse sentido é que a compreensão como método nos serve de base para 

o entendimento da Ecologia de Saberes. A compreensão como método envolve diferentes 

perspectivas dentro de um campo mais ou menos definido de interação. No grupo de pesquisa 

“Da Compreensão como Método”, do CNPq, os pesquisadores buscam investigar os sentidos 

teóricos, epistemológicos e práticos da “Compreensão como Método”. Assim, o sentido é 

uma dialogia entre saberes, para além do conhecimento científico e de suas disciplinas, 

dialogando com as artes, com a mitologia, com os saberes cotidianos, de forma 

multiperspectívica. Do ponto de vista epistemológico o grupo investiga um conjunto aberto 

de noções, linguagens, gêneros de expressão do pensamento, princípios e metodologias aptos 

a configurar um campo de estudos e de práticas de natureza compreensiva, dialógica, 

democrática e inclusiva, como vemos em Künsch et al. (2016, 2017).  

A compreensão requer vigor e, por que não dizer?, indisciplina, no sentido da 

desobediência ao núcleo duro do pensamento científico, o positivismo ou cientificismo do 

paradigma científico. Partindo então dessa indisciplinaridade tomemos por base a questão se 

toda erudição leva necessariamente a um saber. A tradição das citações de livros, obras e 

escritos é uma constante no pensamento atual e, com razão, pode nos mostrar diferentes 

olhares, reflexões e modos de pensar. Desde muito tempo autores citam autores (como 

fizemos aqui mesmo neste ensaio) e após o emprego da prensa tipográfica isso se tornou 

                                                 
22 Nesse sentido ver, por exemplo, a ideia de Gramsci sobre o senso comum, mostrada nos Cadernos do 

Cárcere (1999, p. 99-104), na qual o autor também nos reaproxima do pensamento popular, pensando a 

filosofia  “como crítica do ‘senso comum’ (e isto após basear-se sobre o senso comum para demonstrar que 

‘todos’ são filósofos e que não se trata de introduzir ex novo uma ciência na vida individual de ‘todos’, mas 

de inovar e tornar ‘crítica’ uma atividade já existente)”. 
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ainda mais importante para muitos grupos sociais. Considerado o pai do ensaio moderno, 

Michel de Montaigne, já no século XVI, em seu ensaio Da experiência (1996 [1588]), 

chamava fortemente a atenção de que é lastimável que tenhamos tanto autor citando tanto 

autor, sem autoria. Dizia ele, “Há excesso de comentadores mas escassez de autores” (1996, 

p. 358). 

Havia no século XIX, mais ainda do que hoje, um consumo conspícuo de literatura e 

de saber, ao modo de Veblen, no qual a posse, a leitura e a citação de autores e livros 

demonstrava não só erudição, como um poder econômico oriundo da ociosidade, ou do 

“tempo para ler”. Naturalmente isso difere do entendido como “estado da arte” em pesquisa 

acadêmica, ou pelo menos da busca pelo “estado da arte”, não no sentido de esgotamento do 

conhecimento de um “recorte” do campo, mas um aproximacionismo, ao modo de Gaston 

Bachelard (1968). Considerando o grande volume de publicações científicas atuais, 

configurar um estado da arte tem se tornado um desafio ainda maior, e um meio de tangenciar 

isso tem sido uma erudição sem necessariamente um saber, como querem demonstrar Alan 

Sokal e Jean Bricmont, (2006) em Imposturas intelectuais, uma crítica a algumas obras ditas 

pós-modernistas. Embora possam ser vistas num sentido estrito e epistemologicamente 

ortopédico, como veremos adiante, essas críticas nos ajudam a pensar numa Ecologia de 

Saberes no qual um verdadeiro diálogo e reciprocidade deve ser constante. 

Uma das dificuldades de uma ecologia de saberes é como traduzir os conhecimentos 

de cada saber específico entre si. Santos propõe a tradução recíproca que, muito mais do que 

as próprias dificuldades de traduções linguísticas, mesmo no campo científico, é a tradução 

de conhecimentos não-científicos em científicos e vice-versa, sem o “fascismo 

epistemológico” da tradução de mão única ou interpretação científica dos saberes não-

científicos. O “fascismo epistemológico” é uma ideia sedimentada por Santos (2009, p. 468) 

em “Um ocidente não-ocidentalista?: a filosofia à venda, a douta ignorância e a aposta de 

Pascal”, capítulo presente em Epistemologias do Sul (2009), obra organizada por Santos e 

por Maria Paula Meneses, na qual debatem, com diversos autores, os contextos que levaram 

o conhecimento moderno ocidental europeu à categoria de um conhecimento universal, 

excluindo e reduzindo outros conhecimentos. Isso em parte, “só foi possível com base na 

força com que a intervenção política, econômica e militar do colonialismo e do capitalismo 

modernos” impuseram aos povos e às culturas não-ocidentais e não-cristãs (SANTOS e 

MENESES, 2009, p. 10). 

A tradução recíproca consiste num diálogo, numa aproximação dos saberes e numa 

emancipação do paradigma científico convencional dentro de uma concepção compreensiva. 
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Outra dificuldade consiste em selecionar quais os conjuntos de saberes compõem um dado 

exercício de ecologia de saberes compreendendo a diversidade de saberes do mundo. Santos 

propõe que esse conjunto seja estabelecido pelos contextos específicos em que uma 

preocupação ocorre e que as possíveis respostas a essas preocupações sejam compartilhadas 

solidariamente entre diferentes grupos sociais que as compõem na prática das ações sociais. 

Seria assim uma artesania das práticas possibilitadora de uma inovação libertadora 

diferentemente de soluções olhadas de um único modo, ou sob uma única perspectiva. 

 

 

Figura 5 - Abordagem da Comunicação como conhecimento ortopédico 

 

Fonte: o autor 

 

O conhecimento ortopédico23 no campo da Comunicação nos leva a coisificar os 

outros saberes, tornando-os objetos que caibam em nossa epistemologia, a que muitos 

denominam como interdisciplinaridade (Figura 5). O senso comum, as artes, a mitologia e 

tantos outros saberes não-científicos são objetivados na Comunicação para serem observados 

à luz das hipóteses. Os outros saberes olham as Ciências da Comunicação com estranheza, 

para dizer o mínimo, pois esbarram no “desconhecimento do campo”, na linguagem cifrada 

dos círculos científicos e na dogmatização do saber comunicacional. 

Isso é menos perceptível entre os demais saberes do que em relação a um determinado 

saber e sua interação com a ciência da Comunicação. O senso comum dialoga com as artes, 

                                                 
23Santos, tendo por base Ortega y Gasset, compreende o conhecimento ortopédico a partir 

do constrangimento e do empobrecimento “causado pela redução dos problemas a marcos 

analíticos e conceptuais que lhes são estranhos” (2008, p. 15). 
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com a mitologia, com a filosofia e assim também os outros saberes fazem junto ao senso 

comum, articulando, se aproximando e se modificando mutuamente. Ao separarmos a 

comunicação, ou a comunicologia, exclusivamente pelo paradigma científico, corremos o 

risco de deixar de lado muito do quotidiano no qual as práticas comunicacionais se 

constituem. Nossa proposta é olhar o campo da comunicação também como campo de 

interação entre os saberes científicos e não-científicos (Figura 6), numa abordagem 

compreensiva e, de novo, por que não dizê-lo?, indisciplinada, na qual o conhecimento 

científico dilui as fronteiras do campo e interage em uma artesania das práticas por meio de 

tradução recíproca, promovendo assim um exercício plausível da ecologia de saberes.  

 

 
Figura 6 - Comunicação como campo de interação 

 

Fonte: o autor 

 

 

A abordagem compreensiva, no campo científico específico da Comunicação, nos 

permite abraçar o que pretensiosamente queremos conhecer, considerando uma pluralidade 

de narrativas, os diferentes pontos de vista, os diferentes modos de ver o mundo, senão ver 

diferentes mundos, como buscamos nesse estudo sobre os canais de vídeos de brinquedos e 

suas diferentes abordagens. Esse é um olhar indisciplinado no sentido de não se limitar ao 

convencional, ao que é regrado, mas sim uma visão que se pretende libertadora, inovativa, 

provocativa, diluindo as fronteiras arredias do campo comunicacional que não nos parecem 

assim tão nítidas, concretas, como não se parecem as práticas comunicacionais no mundo. É 

uma abordagem pautada no princípio da incerteza, como a “douta ignorância” que vimos em 

Santos e em Maffesolli. Esse princípio não entende a ideia do rigor científico como o assumir 

um conceito de verdade frio e estéril, autoritário, não-dialógico. Aqui buscamos trabalhar por 
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aproximações, com noções — pertinentes — mais do que com conceitos fechados e o mais 

das vezes dogmáticos. Nas palavras de Edgar Morin (2000, p. 31) "a incerteza, que mata o 

conhecimento simplista, é o desintoxicante do conhecimento complexo".  A incerteza nos 

chama para a conversa, enquanto definições e explicações pretensiosamente definitivas a 

fecham. Esse modo de proceder na pesquisa científica encontra no ensaio o gênero de 

expressão do pensar que lhe convém, mais do que outros gêneros e, como frisa Rodríguez 

(2012, p. 12), “...traz a vantagem da forma livre, da sinceridade e do impulso criativo...”. 

Uma abordagem, além disso, pautada na complementariedade dos opostos, em opostos que 

podem, com bom proveito para a ciência, se complementar. Este princípio é complementar 

ao princípio anterior, e dialoga de forma primorosa com o princípio da multiperspectividade. 

Como procuramos demonstrar neste estudo, não descartamos como inócuas as visões teóricas 

que hoje se mostram reducionistas, como o positivismo na Comunicação e seu oposto, a 

teoria crítica. Assim preferimos o “e”, includente, ao “ou”, excludente, e somamos onde o 

reduciosnismo pensa em dividir. Esses princípios, como nos lembra Carolina Klautau 

Figueiredo (2018) em sua dissertação de mestrado, contribuem para uma prática 

comunicacional menos redutora, fragmentada, explicativa e determinista, mas sim que seja 

mais complexa e compreensiva. 

Assim, buscamos levar em conta esses princípios, no sentido de um diálogo 

compreensivo entre perspectivas teóricas e epistemológicas. No próximo capítulo 

procuramos mais mostrar do que demonstrar, mais compreender do que explicar, mais buscar 

as noções do que os conceitos no sentido de “abraçar” nosso objeto de estudo como nos 

lembra Künsch na apresentação da obra Comunicação e estudo e práticas de compreensão 

(2016).  

 

  



78 

 

Capítulo 3 

A CRIANÇA E OS CANAIS DE BRINQUEDOS: 

UMA ABORDAGEM HERMENÊUTICA 

 

 

 

 

 

 

 

Inquietações despertadas pelo relacionamento entre criança, comunicação para o 

consumo e tecnologia têm origem no senso comum e é necessário que o pensamento 

científico converse com o senso comum em uma troca de saberes. Com base no processo 

interativo de comunicação (Fig. 4), os sujeitos estão inseridos em contextos históricos, 

sociais e culturais, nos quais as realidades já são interpretadas, necessitando, portanto, que a 

compreensão desses fenômenos passe pela reinterpretação das formas simbólicas 

constituintes dessas realidades. Ademais a comunicação é um campo complexo, dinâmico, 

pré-interpretado, com potencial apropriação das compreensões dos estudos e, portanto, 

passível de mudanças durante um processo de pesquisa. A HP parte da hermenêutica da vida 

quotidiana, mas seguindo uma metodologia reinterpretativa. Sob essa ótica, dividimos em 

três momentos distintos a nossa análise, após uma interpretação da doxa: a análise sócio-

histórica, a análise formal ou discursiva e a interpretação/reinterpretação. A interpretação da 

doxa pode ser entendida como uma aproximação dos contextos da vida quotidiana, do senso 

comum e as maneiras como as pessoas interpretam e compreendem as formas simbólicas do 

relacionamento comunicacional, análoga à compreensão preliminar de Arendt, da moral 

provisória em Descartes, essa aproximação/reaproximação do senso comum que nos falam 

Gramsci e Santos, e que abordamos antes. Esta nossa interpretação foi desenvolvida a partir 

das conversações com pais, responsáveis, produtores de vídeo e especialistas no tema, além 

dos estudos em publicações.  Para tanto usamos a metodologia da entrevista compreensiva, 

a partir de roteiros abertos e específicos para cada ator, descritos no apêndice C. A entrevista 

compreensiva, como expomos na Introdução, busca uma relação dialógica entre entrevistador 

e entrevistado, permitindo uma interação com o ambiente das práticas sociais com o 

propósito de obter respostas menos superficiais e mais profundas dos entrevistados.  
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A fim de reconstruir as condições sociais e históricas de produção, circulação e 

interação dos vídeos de brinquedos, interpretamos locais e tempos particulares da interação, 

os espaço de posições e trajetórias específicas do relacionamento com vídeos de brinquedos; 

o conjunto razoavelmente estável de regras e recursos estabelecidas pelos atores do 

relacionamento com canais de brinquedos; as assimetrias, diferenças e divisões relativamente 

estáveis do relacionamento com canais de brinquedos; e o substrato material por meio do 

qual os vídeos de brinquedos são produzidos, circulam e como podem ser acessados. A fim 

de compreender as formas complexas sobre as quais um vídeo de brinquedo se constitui num 

discurso, nos debruçamos nas formas simbólicas dos vídeos de brinquedos, seus elementos 

constitutivos e inter-relacionados e na compreensão das cadeias de raciocínio que conduzem 

de um tema a outro, dentro de um vídeo de brinquedo. 

Esta ótica hermenêutica busca tornar a interação comunicacional das crianças com os 

vídeos de brinquedos um objeto familiar e próximo, não no intuito de fornecer respostas 

reducionistas e limitadoras, mas com o propósito de se aproximar da questão central deste 

estudo e formar uma convicção sobre como se dá o processo de construção da criança como 

sujeito da comunicação, como construção social, a partir da relação entre criança e vídeo de 

brinquedos. 

 

 

 

3.1.  Opiniões partilhadas por atores do relacionamento com canais de brinquedos 

 

 

Ao estudarmos a criança como sujeito no processo de comunicação, o mais natural 

seria se compartilhássemos diretamente com essas crianças nossas dúvidas e ouvíssemos de 

cada uma delas o que acham. Reside aqui alguns contratempos. Neste âmbito de procurarmos 

compreender a relação, uma dificuldade para a pesquisa seria traduzir para a linguagem 

acessível das crianças cada meandro do roteiro da entrevista compreensiva e posteriormente 

analisar do ponto de vista da hermenêutica as respostas difusas e complexas do universo 

infantil. Optamos assim, como deixamos claro, por interpretar as opiniões partilhadas pelos 

pais ou responsáveis pelas crianças, partindo da percepção de cada um deles e para quem 

pudéssemos, como foi de fato, conversar de maneira mais profunda, com liberdade de falas 

e usando uma linguagem mais informal em cada um dos pontos do roteiro de entrevista 

(apêndice C). 
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Os entrevistados foram selecionados a partir de indicações e, para aqueles que 

consentiram em realizar as entrevistas, marcamos em dias e horários convenientes. De dez 

entrevistas com pais, duas puderam ser realizadas pessoalmente, na residência da própria 

pessoa, enquanto as demais foram realizadas à distância, por meio da internet e aplicativo de 

conversação. Todas as entrevistas foram gravadas para garantir a fidelidade no momento da 

interpretação. Após as transcrições de cada entrevista (apêndice G), passamos ao que 

Thompson denomina como “interpretação da vida quotidiana” ou “interpretação da doxa”, a 

aproximação com o senso comum, o fio de Ariadne, compreendendo os contextos e as 

maneiras pelas quais as pessoas envolvidas compreendem as relações entre crianças e os 

vídeos de brinquedos, da perspectiva dos pais. 

A entrevista compreensiva estimula o entrevistado a seguir ligações mentais e novas 

percepções a partir de frases ditas, de modo que cada entrevista seguiu um caminho peculiar 

dentro do tema. Não obstante, todas as entrevistas buscaram um fio de compreensão. 

Começamos com uma conversação “quebra-gelo”, buscando saber como são as crianças, 

quais os seus hábitos e comportamentos, o que nos levou a conhecer como cada pessoa via 

seu próprio filho. Nesse sentido destacamos que os entrevistados buscavam expor a criança 

de um modo positivo ao olhar do entrevistador, como é comum em casos que os pais precisem 

falar sobre as crianças: eles não querem falar um pouco de si mesmos como bons pais? 

Ademais, essa percepção positiva sobre os filhos nos leva à ideia de que os entrevistados se 

preocupam e por isso interpelam os filhos sobre o que eles assistem, deixam de assistir, como 

estão em relação às tecnologias, especificamente a internet. Nesse sentido, notamos que 

alguns pais acreditam que seus filhos demonstram uma inteligência específica e avançada 

para o uso da internet que nem eles, ou filhos mais velhos, teriam da mesma forma. “Parece 

que vem com chip” foi uma das frases que ouvimos, por exemplo. Essa estranheza em relação 

à criança/tecnologia não é a mesma que se nota sobre a criança/vídeo. Nenhum dos 

entrevistados ressalta avanços na relação criança/vídeo, muito pelo contrário, nessas 

conversas a nossa percepção é de que alguns pais acham seus filhos incapazes de 

compreender muitos aspectos dos vídeos, com aquela percepção de infância mitificada e 

universal. No geral aqueles aspectos dos quais os pais têm receio, como consumo excessivo, 

ostentação por meio de produtos, conteúdos de moral diferenciada, entre outros. A estranheza 

em relação à tecnologia é especificamente dos pais, uma vez que percebemos que essas 

crianças convivem com naturalidade com esses meios de comunicação, inclusive por 

imitação dos próprios pais, como no uso de recursos de voz para acessar aplicativos e vídeos. 
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Nessas conversas o que ficou latente é a percepção de que os pais relacionam os 

vídeos de brinquedos ao consumo de brinquedos. O consumo para muitos pais é visto como 

algo negativo, sendo que muitos denominam como consumismo para diferenciar de 

consumo. Deste ponto de vista é o consumo em excesso, em que os pais percebem nas 

crianças o desejo de comprar, em ter, mais do que em usar o brinquedo. Como discutimos no 

Capítulo 2, a ambiência hegemônica do consumo é aqui percebida também pelas crianças 

que convivem desde cedo com a ideia da compra. Praticamente tudo ao seu redor é comprado, 

pouco ou quase nada é feito de modo utilitarista. Em alguns casos, a criança convive ao seu 

redor com coisas feitas por hobby ou como método de desenvolvimento pessoal. Vídeos 

infantis com essas características tendem a ser bem vistos pelos pais mesmo que envolvam 

marcas ou aspectos de consumo. O consumo nesse aspecto não lhes parece tão aparente aos 

pais como os vídeos de brinquedos. 

Os pais percebem a violência simbólica, como discutida no Capítulo 2, com o grande 

volume de vídeos de brinquedos em que os pais acreditam que não possam ser comprados 

pelos produtores de vídeo, mas sim devido ao patrocínio da indústria de brinquedos. 

Notadamente, percebemos poucos casos em que produtores de vídeos de brinquedos não 

recebam, formal ou informalmente, patrocínios dessa indústria. Devido à facilidade de 

produção e distribuição de vídeos pelo YouTube, a oferta de novos vídeos para crianças com 

cada vez mais tempo de tela, pode configurar o que Bourdieu (1969) chama de “violência 

simbólica”. Notadamente salientamos para o fato de que os pais também estão inseridos nessa 

ambiência e o brinquedo está atrelado à distinção social. A ação de comprar para seus filhos 

um brinquedo “da moda”, percebido como “caro” pelos pais, confere a estes o significado de 

status que vários outros produtos de consumo o fazem da mesma forma, como vimos no 

Capítulo 2. Nesse caso, quando o status é semanticamente conferido ao filho, o pai se 

beneficia em conjunto. Além disso, como percebemos em algumas entrevistas, no caso de 

algum parente presentear a criança, o brinquedo também confere status aos familiares 

envolvidos, incluindo os próprios pais e a própria criança. Nesse contexto, se desenvolvem 

na criança os aspectos de agente, isto é de sujeito que age e reage, seleciona e adota 

comportamentos na relação com os vídeos de brinquedos. 

O consumismo então, é percebido como negativo em momentos em que o consumo 

não pode conferir status aos compradores, quer seja pelo volume “essa quantidade de 

brinquedos que eles mostram [os produtores] é irreal, ninguém compra isso tudo”, quer seja 

pelo significado de indistinção, “isso é bobeira”, como citado em entrevista (apêndice G). 
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A marca, tal qual discutimos no Capítulo 2, tem papel preponderante nessa percepção 

dos pais, uma vez que alguns entrevistados atrelam marca como fator pejorativo no sentido 

acima descrito. “Dá para perceber que é tudo de marca”, referindo-se a produtos de marcas 

conhecidas. Aqui a criança está imbricada numa ambiência de marcas, mas os pais as 

percebem apenas em determinados brinquedos. As marcas de aplicativos, marcas de 

produtores, marcas educacionais, marcas governamentais, como Inmetro, não são 

consideradas, pelo que percebemos, nesse significado atribuído pelos pais ao termo “marca” 

nos vídeos de brinquedos. O fato de um brinquedo “ser de marca” tem uma carga semântica 

negativa nesse contexto, mesmo alguns pais comprando-os para seus filhos, parece-nos 

residir aqui aspectos da criança-sujeito nesse ato dos pais. Por outro lado, há uma percepção 

nessas entrevistas de que alguns pais diminuem o valor de mercado do brinquedo pelo fato 

de ser exposto pelo vídeo. Esses brinquedos, do ponto de vistas dos pais, perdem o 

significado lúdico e ganham um significado de consumismo exagerado. O consumo 

exagerado faz parte de uma significação ainda difusa, pois é para algumas categorias de 

produtos e não para outras. 

Ao usar os canais de brinquedos, as indústrias estão reconhecendo o papel de sujeito 

da criança, uma vez que essas empresas estão buscando materiais significantes entre elas e 

as crianças e entre pais. A própria marca de brinquedo, para ser significante, precisa 

reconhecer o sujeito na criança. Os produtores de vídeos reconhecem o sujeito na criança 

para criar vídeos significantes, se colocar nas perspectivas das crianças. Também reconhecem 

o sujeito nos pais, e consequentemente nas crianças por conseguinte, uma vez que alteram 

seus conteúdos quando confrontados com a opinião dos pais e sabendo da percepção destes 

para com os filhos. Mesmo vídeos de produtores que se mostram mais “rebeldes” procuram 

se adequar, considerando a percepção dos pais sobre esses vídeos.  

A criança, por um lado, experimenta, sofre, é afetada; por outro, escolhe, pede aos 

pais, fala aos amigos, interage com o vídeo, gosta, não gosta, troca, busca, interpreta. Assim 

como também a criança-sujeito está constantemente afetando e sendo afetada pelas 

percepções dos pais e demais grupos nas conversações sobre os vídeos de brinquedos, numa 

construção social. Percebe-se, no entanto, diferenças no desenvolvimento da personalidade 

de cada criança, nos aspectos históricos da família, na situação econômica, nas questões 

religiosas e escolares que atuam de maneira diferente nessas interações com os vídeos. 

Uma questão abordada pelos pais nas entrevistas é como as crianças preferem ver um 

vídeo de brincadeira a brincar propriamente. Porém os adultos não fazem igual? Não 

separamos um tempo de viver, para ver outras pessoas vivendo? Inclusive vivendo situações 
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que não podemos viver e por isso mesmo as assistimos? Nesse sentido, nos parece uma 

questão relacionada com a própria construção da realidade. Ao contrário do que afirmado na 

entrevista – “Eles perdem a noção da realidade” – a criança constrói a realidade a partir de 

suas interações simbólicas. A diferença entre a realidade percebida pelos pais, com suas 

interações específicas e este “mundo” de novas interações das crianças causa esse 

estranhamento dos pais que não reconhecem a realidade dos filhos. 

As crianças valorizam e demandam tempo nos canais de brinquedos do YouTube. 

Percebemos isso nas opiniões partilhadas pelos pais. No entanto, para os pais esse é um tempo 

“desperdiçado”, partindo de uma visão de que um tempo de brincadeiras físicas é mais 

importante, embora os pais acabam por valorizar as ações das crianças na internet. Alguns 

colocam como “castigo” não assistir aos vídeos. Outros limitam o acesso, mas “liberam” 

quando a criança se chateia com um tempo de espera em um médico, por exemplo. Há aqui, 

no nosso modo de ver, uma valorização por parte da criança em relação aos vídeos. Ela 

deseja, mas lhe é tolhido quando ela se comporta de maneira diferente ao que os pais esperam. 

Quando há um momento sem muita estimulação, ela pode se distrair com o acesso. Essa 

valorização do acesso ressignifica os vídeos na construção de sentidos das crianças. Essa 

construção de sentidos na comunicação, como sabemos, cria a realidade.  

Para alguns pais, por outro lado, vídeos de crianças brincando são normais, uma vez 

que isso “é o dia-a-dia das crianças”. Alguns pais acham o celular, entendido aqui como 

smartphone, uma “coisa massificante”, e notamos que isso é pelo fato de que a maioria das 

crianças, jovens e adultos os utilizam diariamente. Porém poderíamos falar de dezenas de 

outros produtos que o são também, como a televisão, os automóveis, as roupas, as lâmpadas 

e para os quais nós não damos a menor importância tanto quanto os pais dão ao smartphone. 

O que os fazem pensar, e por conseguinte mediarem assim as relações dos filhos? Um sentido 

possível é em relação ao significado atribuído. Caberia aqui uma indagação para pesquisas 

futuras. Como será a percepção dessas crianças daqui a 20 ou 30 anos quando forem pais? 

Os smartphones, apesar de provavelmente serem usados por uma grande parte da população 

(ou ainda serem substituídos por outra tecnologia) perderiam seu aspecto massificante? Há 

aqui de fato uma situação histórica, na qual os pais não percebem meios como a televisão, a 

qual viram desde a infância, e o smartphone, que se popularizou quando esses pais 

começaram a criar seus filhos. 

Nessas entrevistas (apêndice G) também foi possível perceber como alguns pais 

salientam que “outros pais terceirizam a função [de pais] para o celular”. Um exemplo 

ressalta que “o celular virou babá”. Essa preocupação com os outros pode ser sentida como 
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uma preocupação própria. Estou dando a atenção que julgo necessária, considerando os 

novos papeis de pais que se configura atualmente? E, nesse sentido, a mediação desses pais 

com as crianças e os vídeos de brinquedos ficou latente. Todos frisam, com ênfase até 

exagerada, as conversas sobre o que seus filhos assistem. A criança por conseguinte, 

configura-se em sujeito mediado pelos pais, pela família, pela escola, pela igreja, pelos 

amigos. Em maior ou menor grau, todos os pais percebem essas mediações em relação aos 

vídeos. Independentemente dos aspectos positivos ou negativos que atribuem às mediações, 

todos deixam claro que os filhos não são objetos inertes que recebem os vídeos sem interação. 

Há, na percepção desses pais, uma interpretação, uma ação por parte das crianças. As 

conversas dos pais em relação aos vídeos de brinquedos versam sobre diferentes temas, mas 

ressalta-se a temática do consumo, o relacionamento interpessoal, o relacionamento social, 

as normas e condutas condizentes com o que cada pai acha adequado ao seu filho. Frisamos 

antes o aspecto do consumo que os pais atribuem aos vídeos de brinquedo e suas ações junto 

às crianças nesse sentido. Essa mediação é constante, o que nos reforça a tese de que as 

crianças são sujeitos no processo comunicacional.  

Em todas as entrevistas ficou claro que as crianças também estão intrincadas numa 

mediação familiar, com tios, tias, primos, avôs e avós, dependendo de cada configuração 

familiar. Notamos que todos próximos à criança dão ênfase, segundo critérios não 

homogêneos, ao relacionamento da criança com os vídeos de brinquedo. Há portanto a 

mediação de um sujeito que adota comportamentos distintos dependendo das questões 

familiares. Um aspecto a salientar são as diferenças na configuração familiar dos 

entrevistados, na qual a criança é filha única, ou tem irmãos mais velhos ou mais novos ou 

ainda da mesma idade, como é o caso de gêmeos. Isso possibilita diferentes mediações 

familiares, com diversos tipos de conversações, conflitos, contemporizações. Pais separados, 

pais mais atuantes ou menos atuantes. Não há massificação, no sentido estrito do termo, a 

criança não apenas recebe o vídeo, nem só assiste, mas interpreta sob todas essas mediações. 

Como expomos, as crianças que estão no foco desta investigação têm de 4 a 6 anos, 

um período de transição da pré-alfabetização, com reconhecimento das letras à alfabetização, 

com o reconhecimento de nomes e frases. Geralmente as crianças, cujos pais foram 

entrevistados, estão na escola, e por isso, outro espaço de mediação se configura, bem 

diferente do núcleo familiar, mas a ele atrelado por afinidades culturais. Vários entrevistados 

ressaltaram a mediação da escola em relação aos vídeos de brinquedos, especificamente ao 

YouTube, ou à internet de maneira geral. Os professores têm significado específico para essas 

crianças, segundo até mesmo os significados distintos atribuídos pelos pais. Muitas 
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conversações nesse sentido se referem, por exemplo, aos significados de consumo negativo 

atribuídos a personagens midiáticos, como os personagens de licenciamento, como 

Vingadores e Barbie; referem-se também aos conteúdos de moral distinta daquele grupo 

cultural. Há que se destacar nesse sentido alguns pais que salientaram as diferenças entre 

escolas particulares e escolas públicas no que se refere às conversações entre as crianças 

sobre os vídeos de brinquedos. Segundo essas falas, as crianças de escolas particulares teriam 

mais acesso e por isso mais conversações sobre os vídeos de brinquedos. Podemos até 

levantar nesse caso uma questão para investigações futuras. Ao nosso ver, a mediação da 

escola também configura a criança sujeito nesse processo, tanto a pública como a particular, 

com suas diversas características, não só pelas conversações diretas como também por todas 

as outras conversações que se conflagram no desenvolvimento infantil. Temos a convicção 

de que não é possível para a criança separar o que interage na escola do que interage em um 

vídeo específico. Muitos pais salientam que “ela [a criança] reconhece no vídeo quando vê 

uma letra que aprendeu” ou ainda “se ela [a criança] vê uma palavra em inglês que ela 

aprendeu, ela já fala”. 

Em alguns casos, foi frisado o papel da religião na relação da criança com os vídeos. 

Para esse pai especificamente, “a religião meio que te cerca pra não aceitar isso [condutas 

morais não aceitas]”. Notamos que a mediação da igreja, embora de maneira não direcionada, 

não específica, tem uma relevância para as crianças na percepção desses entrevistados, 

especificamente. Há ainda casos em que a escola tem cultura religiosa mais fortemente 

expressa e isso também nota-se na mediação da relação criança/vídeo. 

Notamos também a mediação, guardadas as questões de juízo de valor, de outros 

meios de comunicação, como televisão e, principalmente, as redes sociais virtuais, como 

Facebook e WhatsApp, salientadas por alguns entrevistados em aspectos específicos dos 

vídeos de brinquedos. Alguns pais ressaltaram conteúdos acessados em redes sobre 

determinado canal de vídeo de brinquedo, que era “bom” ou que era “ruim”, que determinado 

produtor, youtuber, era “muito babaca”. Essas formações de valores junto aos pais 

consolidam as percepções com que estes interagem com as crianças. Uma citação se refere 

ao caso da boneca Momo, em um vídeo do canal Baby Shark, cujo conteúdo foi considerado 

inadequado por diversos pais que receberam uma informação com apelo no WhatsApp. 

Questionados, esses entrevistados frisaram que não viram o vídeo, mas que aquele fato 

específico modificou a percepção deles em relação ao que a criança acessava em vídeo. No 

nosso modo de ver, mesmo que a percepção esteja equivocada, isso não desconfigura a 
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criança como sujeito, mas ao contrário reforça a tese, uma vez que a intensidade da interação 

entre pais/filhos/vídeos se acentua quando um perigo é creditado ao tema. 

Os pais também foram questionados sobre o uso de aplicativos de controle parental, 

como FamilyLink, do Google, ou canais específicos, como YouTubeKids e ainda sobre perfis 

infantis como os adotados pelo Netflix. Nesse ponto alguns pais conhecem essas opções, 

alguns entrevistados de fato as utilizam, mas a maioria foi clara ao salientar a importância do 

controle pelos pais do que cada criança assiste.  

Além de pais e responsáveis entrevistamos, como destacamos na introdução deste 

estudo, os produtores do canal de vídeos Totoykids e, nessa entrevista (apêndice G), pode-se 

perceber a ambiência hegemônica de consumo presente nas produções do canal em estudo 

devido ao uso exclusivo dos brinquedos em suas narrativas. Na entrevista, Totó argumenta 

que a escolha em usar brinquedos se deve a diversos fatores, como sua busca por ser ator que 

o levou a usar brinquedos para expressão. Soma-se ao fato de que vídeos de brinquedos 

surgem como um diferencial no cenário de streaming de vídeo, atrelados ao   crescimento do 

acesso e da demanda por parte das crianças. Converge nesse sentido o aumento da banda 

larga, a redução dos custos dos displays de acesso, como smartphones e smartvs e tablets. A 

plataforma YouTube permite um retorno financeiro com pagamentos de propaganda, 

denominada nesse mercado como “monetização”, o que contribui para que produtores se 

dediquem em tempo integral na produção e veiculação de conteúdo. Como vimos, o 

Totoykids realiza em média um upload a cada dois dias.  

Outro motivo que levou o casal para a produção de vídeos para o YouTube foi a 

possibilidade de morar em qualquer parte do mundo, de forma que a produção ficasse 

desterritorializada da “recepção”, embora morar em qualquer parte do mundo em nosso 

contexto de consumo atual significa “lugares específicos” e não “qualquer lugar”. É como 

uma “utopia greencard” no qual o desejo de se mudar do Brasil é direcionado para lugares 

específicos. Soma-se a isso a intenção de trabalhar dentro de casa, tendência a que Faith 

Popcorn (1999) denominou de “encapsulamento”, e a percepção de que dessa forma Totó e 

Isa, como percebido em sua entrevista, também poderiam acompanhar o crescimento dos 

filhos sem a sensação de distanciamento percebida por outros pais com longas jornadas de 

trabalho. As escolhas dos brinquedos nos vídeos do Totoykids seguem uma lógica de 

narrativa no momento da escolha do produto na loja por Totó e Isa, mas por si desempenham 

um papel de consumo por distinção, uma vez que produtos comprados são distintos de 

brinquedos feitos em casa; e que preços, produtos e marcas diferentes se distinguem em 

significação.  As escolhas de produtos para os vídeos constituem-se em consumo e, ao serem 
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ressignificadas em vídeo, também afetam e são afetadas por quem consome o próprio vídeo. 

Totó e Isa afirmam na entrevista que muitas ideias nascem nas lojas, porque eles frequentam 

as lojas e buscam novidades, como se a loja fosse um laboratório de pesquisa, no qual, dizem, 

vê-se o brinquedo andando, falando uns com os outros e muitas vezes não sabem o que vão 

fazer no vídeo, colocam um brinquedo para brincar com o outro e a história vem de forma 

espontânea. Nesse sentido, a produção se assemelha à criança brincando, sem roteiros, e em 

suas palavras “parece um estado de transe, no qual a gente vai fazendo e quando se dá conta, 

putz, ficou pronto”.  De fato, temos dois adultos interpretando como uma criança brinca, sob 

o ponto de vista deles, reinterpretando brincadeiras próprias de sua infância e brincadeiras 

novas que desenvolvem a partir dos brinquedos comprados. Nesse sentido, o brinquedo 

comprado conduz um tipo específico de narrativa atrelado ao produto em si, interpretado para 

o vídeo. Fazem como se estivessem fazendo para os filhos e suas decisões têm por base o 

que o casal gosta, no que acham engraçado, contando uma história como gostariam de ouvir, 

o que reforça nossa tese de que as crianças podem ser vistas como sujeitos nesse processo.  

O consumo, por sua vez, como ambiência hegemônica, pode ser percebido na forma 

como gostariam de ouvir, ou seja, reproduzindo estados mentais pré-dispostos a ouvir e esses 

estados mentais interagem simbolicamente com o contexto de consumo hegemônico. Desse 

ponto de vista, os produtores sabem que são alvos de críticas no sentido de estimularem o 

consumo excessivo de brinquedos, principalmente por organizações ligadas aos direitos da 

infância e da adolescência no Brasil, que veremos adiante, compreendendo as ações, por 

exemplo, do Instituto Alana e do Conanda. Do ponto de vista de Totó e Isa não há propaganda 

em seus vídeos, por não usarem o recurso discursivo imperativo do tipo “compre esse 

brinquedo”. Muitos pais de crianças que acessam o canal postam comentários 

compreendendo o canal como um canal de propaganda, segundo os próprios entrevistados. 

Dessa forma, a intenção do casal no futuro é buscar novas formas de falar com as crianças 

que não seja só com brinquedos, outro reforço da tese da criança-sujeito. Logo depois da 

entrevista, notamos que os produtores postaram um vídeo com uma animação, contando a 

própria interpretação da história do seu canal, uma evidência de que a mediação, inclusive 

dessa própria entrevista, afeta o conteúdo narrativo. Acreditam que as críticas ao consumo 

são uma preocupação localizada, brasileira, pois não têm essa mesma percepção em Los 

Angeles, onde moram. Justificam isso devido ao poder aquisitivo médio dos brasileiros que 

faz com que muitos não consigam comprar os brinquedos que aparecem nos vídeos. 

Reforçam o discurso de que estão completamente distantes desse mercado de propaganda e 
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não querem entrar nesse “olho do furacão”, em suas palavras, embora sejam assediados por 

empresas de brinquedos para produzirem vídeos específicos de determinadas marcas.  

Se por um lado os produtores afirmam que não fazem propaganda, isto é, de propagar 

ou incutir uma ideia, o próprio ato de usar brinquedos de algumas marcas, mesmo que não 

patrocinados, estimula a publicidade, isto é, o ato de tornar o brinquedo público. 

Considerando que a propaganda, as relações públicas, o marketing e as diversas 

competências a essas relacionadas, se modificaram nos últimos anos devido ao declínio da 

mídia de massa e o aumento dos meios digitais, canais de streaming como Totoykids têm um 

papel fundamental na publicização dos brinquedos. 

Mesmo que os entrevistados afirmem não aceitarem produtos ofertados pela indústria 

de brinquedos, percebemos pela observação que em outros canais, como em Ryan Toys 

Review, Clubinho da Laura e Brinquedo novelinhas, esta é uma prática comum, inclusive 

com a entrada de marcas da indústria no segmento de canais de brinquedos, como em 

Candide online, da marca Candide.  

Produzir vídeos envolve uma série de tarefas, como desenvolver roteiros, manusear 

uma câmera, edições em software de vídeo, iluminação de cena. No entanto os produtores 

não dominavam esses conhecimentos e habilidades no início de suas atividades e foram 

aprendendo com o tempo, auxiliados pela facilidade de novos equipamentos e aplicativos de 

vídeo. No início o ritmo de produção era mais irregular e com o tempo houve mais fluidez 

ao entenderem e construírem um processo próprio, com jornadas de doze a quatorze horas 

diárias, num ambiente descontraído, informal e divertido, segundo os produtores. Com o 

passar do tempo e o avanço no número de acessos ao canal, os produtores dizem que a 

produção dos vídeos ficou mais estável e houve mais tempo para a família. Buscam também 

conhecer tendências e comportamentos infantis para incorporar às novas produções. Do 

ponto de vista da narrativa, priorizam a narração de histórias, as brincadeiras sem roteiro e 

dificilmente postam vídeos com desembalamento – característica marcante em diversos 

outros canais de brinquedos – porque, segundo o casal, não possuem potencial narrativo. O 

surgimento de canais de streaming de vídeo específicos de brinquedos, como o Totoykids, 

foi possível, como apontado, devido às condições do ambiente tecnológico presentes.  

Uma dessas condições se refere aos algoritmos de busca, de seleção e de 

recomendação que, como exposto no Capítulo 1, atuam para aumentar a visibilidade daqueles 

que organizam os símbolos no ambiente digital de acordo com as características do meio. 

Assim, os mecanismos de busca, seleção e recomendação acabam por nos devolver mais do 

mesmo, uma vez que estão direcionados aos temas que já conhecemos, compartilhamos e 
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com os quais nos relacionamos. Quanto mais a criança assiste ao canal Totoykids, mais o 

algoritmo de recomendação atua para que vídeos semelhantes apareçam no perfil dessa 

criança. Nota-se nesse contexto que comunicação, tecnologia e cultura estão inter-

relacionados. Na entrevista, Totó salienta que esses números não pautam suas criações e que 

elas se devem menos à busca de audiência e mais ao potencial narrativo, isto é, cultural. O 

que para adultos poderia parecer algo estranho, essas recomendações para a criança são 

“naturais”, isto é, fazem parte da realidade construída. Compreendemos que as crianças que 

assistem ao canal Totoykids nascem já nesse contexto e começam a perceber o mundo que 

está a sua volta, nessas diferentes e inter-relacionadas ambiências.  

Para os produtores, o canal funciona como um amigo virtual, uma companhia para as 

crianças, muitas das quais são filhas únicas ou têm irmãos e irmãs em diferentes idades. Na 

entrevista, Isa argumenta que busca responder a todos os comentários feitos por crianças nos 

vídeos, muitos dos quais solicitando um coraçãozinho. Coraçãozinho é um recurso do 

YouTube que permite a Isa um ícone afetivo com apenas um clique. Isso facilita a 

distribuição de atenção junto aos milhões de seguidores do canal, mas que, do ponto de vista 

significativo, perderia a importância se fosse distribuído indistintamente, segundo a própria 

entrevistada. Nota-se aqui o caráter de distinção novamente. A quem atribuir corações? 

Quem “merece” e quem “não merece”? Tudo fica ao critério das percepções de Isa, 

responsável por ler e responder aos comentários. 

Do ponto de vista desses produtores, seu canal convida a criança a brincar, uma vez 

que percebem como a criança quer brincar, e usam o vídeo como um simulacro da 

brincadeira. Atribuem essa busca ao modo de vida contemporâneo na maioria das famílias, 

nas quais a criança, segundo suas palavras, vive mais sozinha, sem muitos irmãos, com 

amigos apenas em horários escolares. Nesse sentido o vídeo torna, de forma 

desterritorializada e atemporal, desnecessário esperar por alguém, o que levanta a questão de 

que isso pode estar relacionado ao aumento da ansiedade infantil e pode ser foco de pesquisas 

futuras. Na entrevista os produtores reforçam a ideia de que a criança busca o diálogo com a 

brincadeira e não com o consumo; em como a criança ressignifica no mundo real o que 

interpreta no mundo virtual.  

Do ponto de vista da mediação, os entrevistados relatam que no início do canal o 

ambiente do YouTube era mais “frio”, isto é, podiam fazer ações com mais liberdade, com 

menor controle do site e das pessoas que assistiam aos vídeos. Havia em suas palavras “toda 

uma liberdade, era mais legal”. Com o tempo o YouTube foi se profissionalizando, ficando 

mais limitado, criando regras internas sobre o que pode e o que não pode ser veiculado em 
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sua plataforma. Há nesse sentido a criação de regras de conduta, por vários movimentos, 

de forma orgânica, com as forças de mercado, as forças sociais e as forças 

governamentais interagindo de forma a modificar a consciência das limitações na hora 

de criar os vídeos, porque se direcionam ao público infantil. Como exemplo, citam a 

novela da boneca Barbie, uma das suas primeiras criações na qual a Barbie casa com o boneco 

Ken e que hoje, devido às novas regulamentações do YouTube, já não poderiam fazê-lo. Ao 

consultarmos o canal, notamos que o vídeo ainda se encontra ativo24, com mais de 16 milhões 

de acessos até o momento. Vale ressaltar que o poder econômico dos agentes de mercado e 

o poder político das associações são também espaços de significação e de interpelação que 

produzem símbolos hegemônicos para o consumo e que estão em constante dialética com 

outros espaços de sociabilidades infantis como vimos neste estudo. Do ponto de vista 

narrativo, quando os produtores querem comunicar um sentimento no vídeo resta o recurso 

de movimentar o brinquedo, posto que o brinquedo não tem rosto que possa ser alterado para 

comunicar esse sentimento. Assemelha-se a uma criança simulando os sentimentos ao 

manipular de forma diferente um brinquedo. Outros recursos são usados para melhorar a 

comunicação de um sentimento, como música, efeitos sonoros e visuais, ou até mesmo a fala. 

Como percebemos pelas falas dos pais e responsáveis, uma hermenêutica da vida 

quotidiana com o foco na interação entre criança e vídeos de brinquedos não deve deixar de 

lado as preocupações sociais com o chamado consumismo e a publicidade com foco na 

infância, sob uma perspectiva da violência simbólica. No Brasil, essas preocupações são 

trabalhadas de forma afirmativa pelo Instituto Alana por meio de seu projeto Criança e 

Consumo. Para compreender essa perspectiva, realizamos uma entrevista com a 

representante do Instituto, Isabela Minelli D’Andréa (apêndice G). 

O Instituto Alana mantém seis frentes: as relações governamentais, com foco em 

projetos de leis e conversações com legisladores com o objetivo de fortalecer as proibições à 

propaganda infantil; as comunicações do Instituto, com foco na disseminação das pesquisas 

e ações da organização; a pesquisa, para fundamentar os argumentos contra a propaganda 

infantil; a mobilização, com foco em ações para fomentar a conversação sobre consumo entre 

pais e filhos; educação, com foco em palestras e conversações com estudantes e professores; 

e o jurídico, com foco em condutas judiciais e relacionamento com Ministério Público, 

Defensoria Pública, Procon e demais órgãos competentes. 

                                                 
24 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=jMijuaqHaJU>. Acesso em 1 out.2019 
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Segundo a entrevistada, um dos pontos centrais do trabalho do Instituto Alana é 

“honrar a infância”, inspirada na Constituição Federal, que em seu artigo 227 assegura uma 

série de direitos à criança, com absoluta prioridade. Nesse sentido, o projeto Criança e 

Consumo foi iniciado pela frente jurídica e posteriormente apoiado pelas demais frentes. O 

argumento principal dessas ações “é proteger as crianças de um estímulo que a gente [o 

instituto] tenha visto que causa impacto negativo”. Esses impactos estão ligados ao conceito 

de consumismo, questões de saúde e de violência na infância. Um ponto a ser destacado nesse 

sentido é a interpretação do artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor em que se 

especifica que “a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e 

imediatamente, a identifique como tal”. E em seguida, no artigo 37, com a proibição da 

publicidade enganosa ou abusiva. Em seu parágrafo 2°, é considerada abusiva, dentre outras, 

a publicidade que se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança. 

Do ponto de vista do Instituto, a propaganda direcionada às crianças é perniciosa por 

vários motivos, pois pode diminuir as brincadeiras por causa do tempo de telas, pode, ao 

estimular o consumo excessivo, contribuir para o aumento da violência, do roubo por motivo 

de consumo; além disso, as empresas que usam propaganda infantil buscam “fidelizar a 

criança desde pequenininha a comprar aquela marca”, se aproveitando da deficiência de 

julgamento da criança. Especificamente sobre os canais de vídeos de brinquedos, o Instituto 

se mantém atento e com ações que começam a perscrutar esse campo. Na entrevista, 

percebemos essa preocupação com a denúncia da empresa Mattel feita ao Ministério Público 

“por ter feito uma parceria com uma youtuber mirim”, além de outras empresas que enviavam 

brinquedos e “as crianças recebiam e agradeciam nominalmente”. Ainda um outro caso 

específico em que a criança “não agradeceu nominalmente, mas ela abriu ali um brinquedo 

que ainda não estava sendo comercializado, então a gente [o instituto] achou esquisito”. 

Inclusive, independentemente de ser direcionado à criança, o vídeo vai contra o artigo 36 do 

Código de Defesa do Consumidor, como vimos acima. A entrevistada ainda salienta que 

“recentemente eles [Ministério Público Federal] ajuizaram uma ação civil pública contra o 

Google, pra falar sobre a responsabilidade da plataforma perante essas ilegalidades”. 

Além das ações concretas notamos que um dos propósitos principais do Instituto é 

fomentar o debate sobre criança e consumo no Brasil, com ações jurídicas, educativas, 

publicações, eventos e mobilizações. Percebem a propaganda infantil como ilegal e, por 

conseguinte, os vídeos de brinquedos no YouTube como preocupantes. Como vimos, há 

diferentes tipos de vídeos com foco em brinquedos, mas no caso do Instituto, principalmente 

aqueles em que se abrem embalagens de brinquedos, chamados de unboxing, e aqueles nos 
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quais os produtores citam nominalmente as marcas dos fabricantes.  

Compreendemos a importância e a relevância das ações do Instituto, de seu ponto de 

vista da propaganda infantil, mas podemos levantar uma indagação se, ao modo de ver 

funcionalista, tendo por base as teorias behavioristas de comunicação, com uma linguagem 

voltada ao estímulo, causas e efeitos, impacto, direcionamento das mensagens, entre outras, 

não limitaria a compreensão da criança como sujeito no processo, no sentido amplo como 

estamos apontando. Percebemos nessa entrevista a preocupação da organização em como as 

marcas de brinquedos podem organizar seus símbolos nessa interação por meio dos vídeos, 

com o propósito de manter o poder hierárquico de produtor. Uma das formas de organizar 

simbolicamente é descaracterizar os aspectos publicitários do vídeo ao não assumir 

publicamente a doação de brinquedos aos produtores de vídeos, ao não mover ações judiciais 

contra quem faz uso de suas marcas registradas, uma vez que essas interações em vídeo valem 

muito em termos publicitários. 

Procuramos entender, por meio dessas entrevistas compreensivas com pais e 

responsáveis, com produtores de vídeo e com a organização civil, como a criança pode ser 

compreendida como sujeito na comunicação. Do ponto de vista comunicacional, o canal 

Totoykids ressignifica o brinquedo como algo natural, “não criado”. O brinquedo, nesse caso, 

não é fruto de um processo industrial, pensado e planejado para a troca de mercado. Faz parte 

da ambiência hegemônica do consumo, como percebido pelo Instituto Alana, com marcas de 

mercado nomeando personagens que ganham vida virtual e interagem em narrativas, 

brincadeiras e fantasias. O lado natural do consumo poderia gerar na criança o sentimento de 

distinção social? “Se é tão natural, por que não tenho?” poderia ser uma pergunta para a qual 

a criança buscaria respostas com seus pais, fora do ambiente virtual.  

A desterritorialização, a atemporalidade ressignifica o brincar uma vez que a 

ambiência tecnológica aproxima brinquedo e criança. A repetição, como vemos nas relações 

entre números de seguidores e de visualizações, atrelada ao momento psíquico na idade pré-

operacional da criança, ressignifica as informações de maneira diferente a cada vez que a 

criança reassiste. A criança observa diferentes acontecimentos e aprende diferentemente cada 

vez que acessa. Muito embora haja o declínio da comunicação de massa, o sistema de 

streaming de vídeo, que remunera os produtores por número de visualizações, os sistemas de 

algoritmos de seleção e recomendação e as narrativas semelhantes a brincadeiras, tendem a 

gerar concentradores de audiência, como no caso do canal Totoykids. As condições 

tecnossociais criaram um ecossistema propício para esse crescimento de produtores de canais 

de brinquedos. 
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As entrevistas evidenciam a mediação dos pais, percebida nos comentários aos 

vídeos; evidencia a mediação das escolas, percebida – em menor grau – nos comentários das 

crianças; a mediação das organizações e dos governos, percebida nas autorregulações do site 

YouTube e do Google, controlador dessa plataforma de streaming. As mediações sociais 

podem inclusive ser percebidas pela criação do recurso Family Link que, como dissemos, 

não foi tema específico, mas que pode ser objeto de pesquisas futuras. 

Desvela-se, nesse caso, como os produtores se sentem amigos das crianças. Amigos 

de brincadeiras que, porém, não são sincronizadas, isto é, primeiro os produtores produzem 

as brincadeiras, com grande velocidade, volume, atemporalidade e desterritorialização; 

depois as crianças assistem, interagem com comentários, ressignificam e interagem no 

mundo real com seus brinquedos. Não são literalmente amigos, mas buscam, segundo as 

entrevistas, esse papel específico. Nesse sentido não há um esgotamento da experiência 

física: mas ao contrário, a banalização da virtualização da brincadeira aumenta a importância 

da experiência física.  

Além disso, mesmo sem buscar a propaganda em si, o simples fato de publicizar o 

brinquedo fabricado, dentro de uma ambiência de consumo, reforça o significado do 

consumo para as crianças. Por outro lado, a criança cresce nesse ambiente e está interagindo 

com ele constantemente. O consumo é também responsável pelos significados identitários e 

de significação social.   

A partir dessas entrevistas, algumas outras perguntas são suscitadas para pesquisa 

futuras, como, por exemplo, se o streaming de vídeo pode acarretar maior ansiedade infantil. 

Seria importante analisar se, devido ao volume, a criação de uma audiência crítica em 

streaming de vídeo infantil passa pelos papeis de curadoria de vídeo. Nesse sentido, a quem 

seriam atribuídos esses papeis sociais? 

Nessas entrevistas evidencia-se o papel de sujeito da criança, ou seja, aquele que age 

no processo comunicacional, e não só de objeto, aquele que é afetado, uma vez que os 

produtores se preocupam com diversos temas ligados à infância, como bulling nos 

comentários, buscando engajar as crianças em experiências positivas. Os entrevistados 

pedem opinião, interagem, buscam ouvir as crianças e buscam colocá-las como partícipes do 

processo, como protagonistas do canal. Compreendem o micropoder de cada comentário e 

da interação e estão descobrindo seu papel nessa relação, nas pressões dos pais por conteúdos 

diversos, como o uso da língua portuguesa, o comportamento religioso, o comportamento 

social nas brincadeiras. Os entrevistados buscam entender e interpretar os comentários das 

crianças.  Nesse sentido tem efeito imediato, pois os comentários podem ser interpretados e 
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as produções a seguir podem ser modificadas e incorporadas imediatamente devido às 

tecnologias digitais como vimos no Capítulo 1. 

Consideramos como o canal de vídeos de brinquedo se configura como meio de 

significação e de construção de identidades sociais infantis. Podemos compreender seu papel 

numa sociedade que evolui (no sentido adaptativo) numa espiral na qual pessoas e 

organizações se interpelam mutuamente para a troca de bens muito menos utilitários e mais 

significativos, em que a comunicação se destaca ao significar e ressignificar os elementos 

constituintes das trocas simbólicas de brinquedos. 

 

3.2. Condições sócio-históricas de produção, circulação e interação dos vídeos de 

brinquedos 

 

 

A produção dos vídeos de brinquedos está em condições sociais e históricas bem 

características da ambiência tecnológica que permeia este início de século. Como vimos no 

Capítulo 1, com a proliferação de equipamentos de captação de vídeo baratos e de boa 

qualidade em smartphones, com softwares de edição em nuvem, leves e gratuitos aos 

usuários, com plataformas de distribuição de vídeos fáceis de manipular, qualquer pessoa 

sem conhecimentos técnicos em produção de vídeo pode captar, editar e distribuir grande 

quantidade de vídeos com custos bem reduzidos. Com diferentes objetivos, muitas pessoas 

que não eram da área de produção audiovisual buscaram essas plataformas como meio de 

divulgação pessoal ou profissional. Além disso, rapidamente os sistemas de monetização, 

como do YouTube, geravam renda para quem conseguisse altos índices de audiência, o que 

facilitou a grande demanda de interessados em produzir conteúdo.  

Os produtores de vídeos, incluindo as figuras de apresentadores, criadores etc., não 

necessitaram passar por diferentes fases de avaliação características das corporações de 

broadcasting, além de se sentirem livres para criar num ambiente com poucas 

regulamentações como se configurava a internet em seu início. Mesmo com algumas 

regulamentações que surgiram nos últimos anos, como vimos no Capítulo 1, a liberdade ainda 

é um forte aspecto da produção, circulação e interação dos vídeos na internet. Outro aspecto 

é a desterritorialidade que permite aos produtores estar em qualquer lugar com acesso à rede 

para gravar, realizar o upload e editar seus vídeos, assim como acompanhar e responder a 

quem interage com os vídeos. Produtores podem estar em diferentes regiões, e distribuir os 

vídeos em escala global pelo sistema de streaming; percebemos inclusive que determinados 
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produtores usam também títulos e palavras-chave em outros idiomas no intuito de ampliar 

seu número de visualizações. Nesse aspecto, também percebemos que canais em diferentes 

idiomas são acessados pelas crianças no Brasil, mesmo que a compreensão se limite aos sons 

e imagens e não à língua propriamente falada. Há ainda a atemporalidade dos vídeos que 

permite, primeiro, a execução em diferentes dias e horários independentemente das 

visualizações; e, segundo, pelo fato de a internet possibilitar um número quase indefinido de 

vídeos guardados em data centers, um vídeo produzido anos atrás ainda estará disponível a 

quem desejar enquanto sistema de streaming e canal produtor permanecerem ativos. 

A produção de vídeos de brinquedo surgiu como uma opção nesse ambiente, tanto 

devido ao custo relativamente barato em sua produção, comparado a custos elevados de 

cenários e figurinos de grandes produções infantis de broadcasting, como em relação à 

demanda por crianças que buscavam vídeos de seus personagens favoritos de desenhos 

animados, como Peppa Pig e Barbie. Assim, rapidamente os algoritmos de busca sugeriram 

os vídeos de brinquedos atrelados aos nomes de personagens conhecidos e as visualizações 

começaram a crescer rapidamente. Alimentados pelo sistema de recomendação, likes e 

hashtags, os vídeos de brinquedos logo ganharam vida própria e hoje também são 

demandados pelos seus próprios atributos. 

Esses atributos estão também atrelados aos aspectos sociais envolvidos com a criança. 

Ao longo das últimas décadas do século XX, as famílias em média deixaram de ser 

constituídas por um grande número de filhos e passaram a médias menores, quando não filhos 

únicos. Soma-se a isso a existência de muitos casais sem filhos, mas com sobrinhos e 

afilhados, o aumento da população idosa, isto é, avôs e avós com um número menor de netos, 

e o aumento, em alguns grupos sociais, da renda média familiar. Pais, mães, tios e tias, avôs 

e avós colocaram filhos, sobrinhos e netos na centralidade da família, tanto em aspectos de 

atenção, como em aspectos de voz ativa. Percebe-se, tanto por estudos que vimos 

anteriormente no Capítulo 2, como pelas entrevistas com responsáveis, que a voz ativa das 

crianças é disseminada e fomentada por diversas dimensões sociais, que vão da escola e uma 

nova proposta de educação para a comunicação, à consolidação dos direitos da infância, 

chegando ao seio da família para se consolidar como crianças-sujeitos na conversação 

familiar, na escola, enfim, na sociedade. 

A voz ativa das crianças, independentemente do poder aquisitivo das famílias —

resguardadas as divergências de qualquer generalização — mudou os aspectos de 

planejamento familiar e de consumo. Nesse último caso, ainda que resista um forte 

patriarcado arraigado em nossas tradições latinas, a criança é interpelada pela sociedade, pela 



96 

 

escola, pela mídia, pelos grupos que frequenta, pela família, sobre o consumo de todo o tipo 

de produtos e serviços de consumo. É na voz ativa das crianças no contexto social que reside 

o interesse do mercado. Não fosse assim, de que adiantaria a interpelação da publicidade 

infantil?  

Não obstante, a ambiência de consumo está atrelada ao aspecto da inserção dos 

responsáveis pelas crianças no mercado de trabalho desde o nascimento da criança, muitas 

vezes até a sua idade adulta. Aquilo que foi uma das conquistas relevantes da nossa espécie 

humana, a sobrevivência das “crias” pelos grupos sociais, uma vez que a mãe e a cria não 

sobreviveriam (comparadas a outras espécies) sem o grupo social, hoje se expande para a 

criação compartilhada com escolas, babás, avôs e diferentes arranjos sociais. O consumo 

especificamente de brinquedos aumentou gradativamente no mundo, como vimos no 

Capítulo 2, tanto pelo barateamento dos materiais, em especial o plástico, como, ao nosso 

modo de ver, pela demanda dos responsáveis, sem o tempo psicológico para brincar ou fazer 

brinquedos para seus filhos. Por que dizemos tempo psicológico? Porque a falta de tempo 

para estar com os filhos parece-nos ter aumentado substancialmente, não devido ao tempo de 

trabalho, mas aparentemente pelo fato de que a criança se tornou o centro da família, o que 

surge como uma boa perspectiva de futuras pesquisas nesse campo.  

Demandados os brinquedos físicos, sua virtualização pelos vídeos tornou-se um 

aspecto natural. A variedade das ofertas de brinquedos, por certo, não é saciada por uma 

única família, mesmo considerando as de alto poder aquisitivo, que dirá das famílias menos 

abastadas. O vídeo de brinquedos surge também como o virtualizador das brincadeiras 

impossíveis. Ele concretiza no mundo virtual aquilo que não é possível no mundo físico. A 

criança brinca virtualmente com essa enorme variedade de brinquedos possibilitada pelos 

diferentes meios tecnológicos do vídeo. Esse aspecto acrescenta dois pontos nessa discussão: 

primeiro o desejo da posse, alimentado por diferentes aspectos sociais e ampliado pelo vídeo; 

e, segundo, o crescimento da importância da brincadeira física, uma vez que a brincadeira 

virtual é ordinária, comum, cotidiana, rotineira. A brincadeira física é especial, acontece em 

momentos-chave, quando papai ou mamãe não trabalham e se dedicam em tempo integral 

para a criança; quando os amigos compartilham não só seus brinquedos como suas atenções. 

Pode pensar a criança: no vídeo a atenção do produtor me é sempre direcionada, não necessito 

esforço e por isso é comum, não é especial.    

Como vimos, os smartphones, smartvs e tablets estão disseminados entre as famílias, 

que, em aspectos ligeiramente diferentes, dão às crianças condições de acesso em tempo 

integral. Diferentemente do broadcasting, em que era necessário esperar pelo dia e horário 
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específico em que a produção audiovisual seria transmitida e captada pelos aparelhos, o 

streaming permite às crianças acesso a qualquer dia e a qualquer horário. O que limita o 

acesso é muito mais as relações familiares e sociais do que os aspectos tecnológicos. Nesse 

sentido, é possível que “poder ver um vídeo de brinquedo a qualquer tempo” seja comparado 

a “brincar somente em um tempo específico”. Essa dicotomia entre tempo ilimitado de acesso 

ao vídeo de brinquedo e tempo específico de brincar fisicamente possa caracterizar uma 

mudança comportamental na infância. O acesso se faz quase que exclusivamente no ambiente 

familiar, mas a mobilidade permitida pelos equipamentos como smartphones e tablets pode 

ajudar nessa configuração de atemporalidade e desterritorialidade da interação pelas crianças. 

 Como vimos no Capítulo 1, a estrutura empresarial do Google e, consequentemente 

do YouTube, cresceu unindo diferentes aspectos sociotecnológicos. A infraestrutura digital 

que se configurava após a criação da internet comercial, em 1995, possibilitou a expansão de 

serviços até então pouco (ou nunca) demandados. O buscador Google surgiu da necessidade 

de localizar diferentes endereços de sites na crescente oferta de informação. O YouTube 

surgiu da demanda por divulgação de vídeos pessoais sem espaço no minguado tempo do 

broadcasting. A monetização do interesse gerado pelas buscas e pelos tempos de vídeo 

possibilitou que essas organizações crescessem em oferta e interesse das pessoas e a internet 

possibilitou fazê-la em escala global. Logo centavos de dinheiro pagos por milhões de 

empresas e pessoas que desejavam ser encontradas e vistas foram concentrados em sistemas 

como Google e YouTube, gerando assim as grandes corporações digitais do início do século 

XXI.  

Um grande aspecto que possibilitou o rápido crescimento dessas corporações foi a 

descentralização de vários fatores atrelados ao sistema, que vai desde o compartilhamento de 

sistemas integrados por milhares de desenvolvedores de software ao redor do mundo, até a 

produção de conteúdo por qualquer tipo de organização ou pessoa. Soma-se a isso os 

algoritmos de busca e de recomendação atrelados a esses sistemas que permitem que mais 

interação gere mais interação, independentemente de curadorias de conteúdo ou força 

financeira. No entanto, esses aspectos estão diminuindo gradativamente de importância e as 

curadorias e a força financeira despontam com a profissionalização desses ambientes e 

sentimos a consolidação de determinados atores propícios a uma violência simbólica. É nesse 

momento pelo qual os vídeos de brinquedos estão passando. Percebemos que determinados 

canais buscam a profissionalização e aquele aspecto mais caseiro e inacabado do início da 

internet perde terreno para as produções mais elaboradas e com mais potencial financeiro, 
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muito embora essa profissionalização se paute em premissas diferentes das premissas que 

guiaram o broadcasting. 

 

3.3. Compreensão dos vídeos de brinquedo como discurso 

  

Considerando que os sujeitos na comunicação são os fruidores que produzem símbolos 

e que constroem sentidos a partir dessa apropriação simbólica, não há como pensá-los 

separados um do outro, pois a comunicação pressupõe que cada fruidor “contenha” o outro 

como recurso de produção simbólica. Como dissemos, a produção simbólica é a linguagem 

intermedial já incorporada de todos os aspectos culturais, hegemônicos e conflituosos da 

ambiência e pode ser analisada pela perspectiva discursiva. 

Como dissemos no Capítulo 1, entendemos que os canais de brinquedos se caracterizam 

principalmente por colocar o brinquedo em primeiro plano em suas produções audiovisuais, 

e podem ser categorizados em três principais temas: brincadeiras, narrativas e 

desembalamento. Os vídeos sobre brincadeiras geralmente mostram formas de brincar com 

diferentes tipos de brinquedos. Há interação entre adultos ou entre crianças e adultos e entre 

crianças e crianças, usando brinquedos e há também um grande número de competições entre 

os apresentadores. No tema narrativas, os produtores utilizam-se dos brinquedos para contar 

historinhas, em alguns casos, fazendo inclusive histórias seriadas nas quais os brinquedos 

têm nomes específicos, assumem personagens e vivem situações do cotidiano, diálogos, 

passeios, compras e rotinas. Os vídeos sobre desembalamento mostram embalagens sendo 

abertas para mostrar o produto desde a retirada do pacote, revelando suas características, 

funcionalidades, formas de uso e a maneira correta de montá-lo, caso necessário. 

O primeiro vídeo que selecionamos é um vídeo de brincadeiras (apêndice D), 

publicado pelo canal TototoyKids25 no YouTube e apresentado por pessoas adultas em 

OFF26, com câmera subjetiva, e bonecos manipuláveis, nesse caso a boneca Barbie e a boneca 

Peppa Pig. Esse vídeo mostra uma gincana na qual os competidores tentam montar o mais 

rapidamente possível os sanduíches determinados pelas cartas do jogo. Ganha quem montar 

com maior rapidez, não deixando cair nenhuma peça de dentro dos pratinhos. São escolhidos 

“prêmios” para o vencedor, que são maletinhas com bonequinhos e um baleiro. O vencedor 

escolhe como prêmio as maletinhas, abrindo-as uma por uma. Ela mostra os brindes contido 

                                                 
25 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xJWMjTociS0>. Acesso em 20 out. 2019 
26 Termo da área de produção audiovisual que designa um locutor que não aparece na tela. 
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em cada maletinha. O canal TototoyKids esclarece que se trata de uma brincadeira com o 

Burger Mania e solicita que os internautas se inscrevam em seu canal. 

O segundo vídeo é um vídeo de narrativa (apêndice F), publicado pelo canal Baby 

Doll Kids27, também apresentado por pessoas adultas com câmera subjetiva, mas que usam 

efeitos nas vozes para parecerem vozes mais infantis. A narrativa conta a história de uma 

criança (boneca Baby Alive) que pula em cima da cama da mamãe enquanto seu irmão 

(boneco Baby Alive) chega do futebol. Ele entra no quarto com um pé engessado e de 

muletas. Os dois conversam e depois a mamãe dá banho no menino. Ao final a mamãe troca 

o menino de roupa e a menina convida quem assiste para os próximos vídeos. Nesse vídeo 

as mãos que manipulam as bonecas não aparecem quando a ação é das personagens. Apenas 

quando aparece a figura da “mãe” das personagens.  

O terceiro vídeo é um vídeo de desembalamento (apêndice E), publicado pelo 

CanalKids28, apresentado por jovens adultos em OFF, com câmera subjetiva, com vozes 

também com efeitos para parecerem mais infantis. Nesse vídeo a pessoa executa e narra cada 

ação durante a abertura de embalagens de bonecas Lol. Abre duas embalagens e depois 

interage com as bonecas, molhando seu cabelo e colocando água em sua boca. Ao final 

convida quem assiste a clicar no botão “gostei” e se inscrever no canal. Podemos perceber 

então que três formas discursivas são comumente vistas nos canais de brinquedos: as 

narrativas com brinquedos, as brincadeiras gravadas e o desembalamento de brinquedos. As 

narrativas envolvem a animação de brinquedos, normalmente com personagens populares, 

como Barbie, Peppa Pig, Batman, entre outros. Os vídeos de brincadeiras envolvem adultos 

ou crianças, ou mesmo adultos interagindo com crianças e o mais comum é encontrar pais e 

filhos nessa situação. O desembalamento é o vídeo de pessoas desembalando o brinquedo, 

passo a passo e mostrando características do produto enquanto desembala. 

Ao pensar esses vídeos como discurso, partimos do entendimento de que os 

produtores se apropriam da linguagem lúdica, da linguagem do brinquedo para dar 

significados distintos e se tornam, desse ponto de vista, prisioneiros da linguagem infantil. 

Constroem um modo de falar, de narrar e mostrar produtos assujeitados pelas regras e 

questões linguísticas das falas instituídas. Ao modo hermenêutico são sujeitos assujeitados 

pela criança-sujeito. 

                                                 
27 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=FjpbkejsW7o>. Acesso em: 20 out. 2019. 
28 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=11TpleOAhqE>. Acesso em: 20 out. 2019 
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Nesses exemplos, os produtores se apropriam dessa linguagem em contextos sociais 

característicos, na qual um dos principais atributos é o do brinquedo como algo natural, não 

construído, não falado. Nesses discursos o brinquedo existe e pronto. Não há aspectos 

reflexivos, nem ao nível lúdico, sobre a criação do brinquedo. As marcas de mercado 

desfilam naturalmente pelos diferentes discursos. No vídeo de desembalamento, percebemos 

isso quando a interlocutora afirma “temos aqui hoje bonequinhas Lols surpresa”. A marca é 

falada naturalmente, como pertencente ao mundo natural. É nesse caso o mundo mostrado, 

ordenado segundo a interlocutora do discurso. No vídeo de narrativa as marcas comerciais 

não aparecem nas falas, mas aparecem na linguagem visual e são compreendidas pelas 

crianças interlocutoras, são encontradas nas buscas de vídeo, tanto pelo título no qual a marca 

aparece de forma natural “Baby Alive menino cai no futebol...”. 

Na conversação desses vídeos percebemos diversos pressupostos estabelecidos, como 

“galerinha” para falar da audiência, “primeiro round” para designar o início do jogo, 

“dançou”, no sentido de perder, “mocinho” quando a pessoa está brava com a criança. São 

estratégias textuais de que os produtores se valem para possibilitar a construção de sentido 

pelas crianças. Esses recursos linguísticos estão alinhados com a linguagem visual e outros 

efeitos sonoros que permitem às crianças, mesmo aquelas não alfabetizadas, construírem 

sentidos sobre os vídeos de brinquedos, ainda que a compreensão não seja literal. No cenário 

conversacional dos vídeos, muitas ênfases são dadas para expressar a importância de 

determinados indicadores, como tempo, espaço e pessoas. “Lucas do céu!” na narrativa, 

“Ponto para as meninas!”, na brincadeira e o suspense no momento de desembalar 

determinada parte da embalagem da boneca Lol. Os produtores usam marcas de discurso 

indicativo de que quem produz é mais de uma pessoa, por usar o “nós” como em “Venha se 

divertir com a gente”, separando audiência de produtor, mostrando o vídeo como um local 

de diversão. Procuram assumir a posição de sujeito do discurso quando atribuem a si a voz 

ativa da interlocução “enquanto vocês se inscrevem...”, ou “se você também acha...”.  

Essas interpelações, por outro lado, assumem a criança como sujeito no vídeo, na 

conversação, nas estratégias de aproximação. Uma marcação importante do discurso nesses 

vídeos é o tempo “agora”. O tempo não é indicado como no passado em que o vídeo foi 

criado, nem em uma determinada hora em que foi assistido. Os discursos frequentemente 

indicam o “agora”, o “hoje”, independentemente de quando são fruídos. O tempo, para a 

criança, é sempre o momento, o atual, quase não há nos vídeos de brinquedos o antes ou o 

depois. Alguns indicadores buscam essa conexão temporal, difícil para as crianças em idades 

muito novas como percebemos pela psicologia evolutiva, como em “...até nosso próximo 
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vídeo”, “para assistir um vídeo tão legal..., clique... para se inscrever”. Normalmente os 

indicadores de tempo estão sinalizando o tempo contínuo: “clica aí e continua [sic] se 

divertindo com a gente”.  

Os discursos desses vídeos são muito mais afirmativos, porém perpassando 

interrogações e exclamações, dúvidas ou mesmo ordenações. Na narrativa, os aspectos 

imperativos foram mais presentes, “se você tivesse ido pro balé isso não teria acontecido”, 

ou “esses meninos só aprontam”, como uma apropriação dos produtores em relação aos 

contextos sociais que eles julgam mais próximos das crianças. Na brincadeira, mesmo 

quando usam recursos de interrogação o fazem não com o sentido de questionar, mas de 

indicar uma dúvida própria, como em “não consigo pegar o tomate, e agora?”. Entretanto, 

mesmo num discurso mais imperativo, como nessa narrativa ou nessa brincadeira, há 

elementos que transcendem a locução, são elementos ilocutórios que interpelam as crianças 

em suas construções de sentido: “quem faz mais sanduíches”, quanto é mais? Quanto é 

menos? Poderia se perguntar, as crianças; ou “Será que vamos ter sorte hoje?”, poderia dar 

margem a sentidos “como foi ontem, como será amanhã?”. Os produtores se performam em 

papeis sociais muito próximos de pessoas “amigas das crianças”, porém com um significado 

midiático, que fascina, que desperta atenções seletivas e sentidos. 

O posicionamento da câmera que grava o vídeo é um recurso linguístico que aproxima 

a criança dos discursos. Em muitos casos é o que se chama de câmera subjetiva, “colocando” 

a criança no lugar de quem manipula os brinquedos, imergindo, aproximando, incorporando 

a criança à ação do vídeo. Nesses três vídeos selecionados, a câmera subjetiva foi o recurso 

de linguagem visual usado em toda a gravação. Notadamente, alguns vídeos usam o recurso 

de câmera frontal, criando um sentido de “barreira” virtual entre a criança e o que ela assiste. 

Mesmo nesses casos, a aproximação da câmera com as pessoas é a maior possível, revelando 

mais uma vez os aspectos de imersão, pertencimento, entre os interlocutores. 

Nesses vídeos os aspectos de assujeitamento ideológico, como exposto por Pêcheux 

(1995[1975]), ligado ao consumo, são tratados de forma muito natural pelos discursos. “Aqui 

está um parquinho com algumas bonequinhas que eu tenho...”, revelando os sentidos de posse 

e de bens; “mas antes vou mostrar a premiação. E o primeiro lugar pode escolher entre essas 

malinhas dos Shopkins ou essas balinhas superlegais”, revelando o sentido de que produtos 

de consumo são prêmios. A questão de autoria dos vídeos é bem definida pela separação 

entre quem faz e quem assiste: “no nosso canal”, por exemplo. Do ponto de vista dialógico, 

apesar do texto em questão ser um vídeo gravado e disponibilizado, todo o discurso é sobre 

o agora, o momento, criando uma ambiência do imediato, mesmo que a criança assista e 
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reassista, o discurso sempre se pauta pelo agora. Há na formação discursiva a forte presença 

dos conceitos tradicionais de gênero, casa, família, como em “que susto você deu na mamãe 

hoje, hein Lucas” na novelinha; e a questão de gênero como no vídeo de brincadeira entre 

“meninos e meninas”. Há a formação discursiva do consumo identitário, com brinquedos que 

assumem diferentes papeis sociais, como a boneca Barbie de atendente de lanchonete no 

vídeo de brincadeiras, as bonecas Baby Alive nos papeis de filhos na narrativa. 

A questão interdiscursiva se faz presente, com diferentes temáticas, mesmo 

considerando a pouca idade a quem se destina esses vídeos. Encontramos temas como 

esporte, dança, saúde, relacionamento pais e filhos, consumo, marcas de mercado, emprego, 

moda, gênero, apenas nesses três vídeos selecionados. É, desse ponto de vista, relevante para 

a discussão da criança-sujeito que a interdiscursividade seja rica, pois nota-se que ela surge, 

a partir da interpretação hermenêutica, da interpelação que a criança-sujeito faz aos 

produtores: do que vamos brincar hoje? Quem ganhou? Como assisto outro vídeo? Não só 

do ponto de vista bakhtiniano, como também diretamente devido às possibilidades 

tecnológicas que permitem a troca de mensagens escritas com o alfabeto, com símbolos ou 

mesmo na conversão de voz para texto, o que permite que mesmo crianças sem alfabetização 

possam interagir com esses canais. 

 Nesses textos a linguagem é informal, de proximidade, criando uma empatia entre os 

interlocutores, mesmo considerando nos vídeos selecionados a locução em off, que infere o 

sentido subjetivo, que confunde uma conversação com uma vivência propriamente dita.  

 Portanto, por essas diferentes análises discursivas, percebemos que os sujeitos dos 

discursos, produtores de vídeos, em sua perspectiva enunciativa e crianças, em sua 

perspectiva dialógica, deixam de assumir uma configuração idealista de sujeito, isolados e 

unifônicos, para se assumirem sujeitos socialmente, interpelados pela ambiência do consumo 

presente na sociedade, pela ambiência tecnológica, não sendo fonte dos sentidos, mas 

interlocutores dentro de uma formação discursiva. Uma formação comumente vista em nossa 

sociedade, imbricada pelo consumo de brinquedos e pela ubiquidade das tecnologias digitais, 

marcada por um esquecimento ideológico que compreende os brinquedos industriais como 

algo natural, pertencente ao mundo natural, como a luz ou o ar. Nesses discursos, produtores 

e crianças não expõem que brinquedos fazem parte de uma ambiência de fabricação e de 

mercado, são exatamente como crianças que se encontram no parque e uma não pergunta à 

outra quem fabricou sua bola, quem vendeu-lhe sua boneca. Brincam como se o brinquedo 

fizesse parte do outro, percebendo desde idades muito novas a significação da posse, do 

pertencimento, como vimos no Capítulo 1. Essa posse é bem definida nos vídeos de 
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desembalamento: “... nós temos aqui hoje bonequinhas...”; mas muito menos nítida nos 

vídeos de novelinha ou de brincadeira. Nesses últimos vídeos, o brinquedo está lá, não é 

nomeado sua posse, mas é subentendido que pertencem ao enunciador.  

 Como a construção de sentidos se dá em cada sujeito a partir da apropriação 

simbólica, compreendemos que a análise semiótica torna-se uma abordagem essencial no 

entendimento dessas relações. Assim, podemos nos aproximar desse corpus de estudo, a 

partir de um olhar semiótico, focada nas formas simbólicas dos vídeos de brinquedos, seus 

elementos constitutivos e inter-relacionados, e perceber como esses vídeos de brinquedos se 

constituem em práticas significantes na construção de sentidos pelas crianças-sujeito.  

Como os signos em si, as imagens dos brinquedos nos vídeos remetem ao objeto 

brinquedo, objeto real, e esses vídeos contam com potencial de produzir sentido na mente 

das crianças. Ao expor pacientemente nossos sentidos aos vídeos, ao modo semiótico, 

abstraímos suas características menos particulares, como as formas arredondadas dos 

brinquedos, sem muitos ângulos ou lâminas, nem eixos bruscos, mas apenas formas sinuosas, 

quadrados arredondados, formas pouco ameaçadoras em cores sempre vibrantes e saturadas, 

com texturas lisas e confortáveis que atraem os sentidos infantis e não os repelem. 

Nota-se que os signos se manifestam sob os padrões que o meio vídeo lhes impõe, ou 

seja, o enquadramento em uma proporção 1,5 x 1, horizontalizadas, nas quais as imagens se 

seguem linearmente, temporalmente e dependem de uma sequência pré-interpretada, a que 

podemos chamar ‘linguagem de vídeo’, para que consigam construir sentidos. Destaca-se no 

entanto os aspectos tecnológicos do streaming que permitem, mesmo às crianças em idade 

pré-operacional, a acessar diferentes momentos dos vídeos e, desse modo, construir sentidos 

diversos dos inicialmente propostos pelo enunciador.  

Cada um desses vídeos se particulariza numa ocorrência específica, num 

acontecimento comunicacional. No primeiro vídeo, percebe-se a manifestação da brincadeira 

entre crianças, meninos contra meninas, acentuando-se o caráter de competitividade entre 

sexos. No segundo vídeo, a narrativa do brinquedo animado, isto é, com ânima, com alma, 

personificado em filho e filha que percorrem uma jornada específica de aproximação com a 

realidade das crianças. No terceiro vídeo temos a experiência do desembalamento, a que 

profissionais de design denominam ‘design de experiência’ não sem fundamento. Nesse 

vídeo se desprende a descoberta, a vivência e a surpresa em abrir um pacote, naquilo que ele 

tem de misterioso.  

Não são os brinquedos em si, mas sim vídeos de brinquedos e portanto ícones, 

substitutos dos brinquedos reais, mas que trazem em seu bojo os signos indiciais de consumo, 
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uma vez que a construção de sentidos nos diz que se o brinquedo está à disposição da 

brincadeira ele foi comprado. É um brinquedo industrializado, comercializado, “não feito”, 

ele existe para a criança como um objeto de consumo, principalmente no vídeo de 

desembalamento, no pacote fechado, lacrado. Também é um signo indicial do tempo 

disponível, tempo para brincar, tempo para a ludicidade que poucos pais e responsáveis 

alegam não ter. Um símbolo ainda do poder aquisitivo, uma relação convencional do poder 

de compra de brinquedos, poder desejado por crianças e usado por pais como outro signo de 

pertencimento social, de distinção social. No vídeo sobre narrativa, também se desprende o 

símbolo das classes médias, com meninos praticando futebol e meninas praticando balé, o 

fortalecimento dos gêneros que vemos também no vídeo de brincadeiras com a competição 

entre meninos e meninas, como uma doxa presente.   

Há de fato em qualquer vídeo um potencial interpretativo que independe de seu 

conteúdo. As crianças já podem interpretá-lo em um primeiro nível, abstraindo a ideia de ‘ser 

vídeo’ e não algo real, é signo de, mas não tal e qual. Vídeos são para as crianças um momento 

lúdico, fácil e disponível, com áudio e vídeo que podem ser acessados a qualquer momento 

e por si, sem distinção, sem experiência vívida, sem valor agregado por assim dizer. Nem 

para pais e responsáveis, nem para quem discute sua produção, esses vídeos trazem 

significados de conteúdos profundos. Diferentemente de livros, aos quais relacionamos 

sempre significados benéficos, os vídeos são signos de passatempos sem agregação, mesmo 

que algum deles possa ter conteúdo mais denso do que alguns livros.    

No entanto, um resultado interpretativo possível é dos vídeos de brinquedos como 

brincadeira de fato. Se apresenta à mente da criança com ludicidade e improviso, naturalidade 

dos produtores que evitam cortes excessivos, construções mais elaboradas e excesso de 

construções lógicas. Não trazem o efeito motor sobre os músculos, sobre o corpo, mas o 

efeito lúdico sobre a mente. Mas não o sendo brincadeira, mas sim signo de, e estando 

ubiquamente disponíveis, os vídeos se perdem em valor e valorizam a brincadeira de fato, 

real, que se manifesta em todos os sentidos, no tato, na visão, na audição, no olfato, e até em 

alguns casos, no paladar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

Nesta jornada por um recorte dos canais de brinquedo no YouTube, encontramos, a 

partir dos pressupostos da comunicação para o consumo, da sociedade do conhecimento, da 

etnografia da comunicação e das mediações culturais da comunicação, novas formas de 

pensar a relação entre criança, comunicação e consumo. Quebramos paradigmas sob o ponto 

de vista do multiperspectivismo, da hermenêutica de profundidade e da compreensão como 

método, nos aproximando do corpus de estudo no sentido de “abraçá-lo” como espaço de 

conhecimento. 

Ao olhar sob novas perspectivas, saímos da dicotomia criança-objeto, que não 

descartamos, para nos centrarmos na criança-sujeito do processo de construção simbólica, 

nessa perspectiva compreensiva, ora oposta e ora complementar a visões que centram a 

atenção na criança como parte vulnerável, e mesmo às vezes como simples objeto ou vítima. 

Temos a convicção de que a ambiência tecnológica e de consumo interpela e é interpelada 

pelas crianças numa simbiose simbólica, mediada pelas ações dos pais e responsáveis, das 

escolas, dos grupos sociais, além de entidades, conglomerados empresariais midiáticos, 

produtores de vídeos e empresas de brinquedos. 

Nessa ambiência tecnológica, os canais de streaming de vídeo buscam oferecer o que 

a criança deseja assistir, ao mesmo tempo em que cria novas configurações do que aparece 

para a criança assistir, num processo dialético, não centrado exclusivamente numa dicotomia 

emissor-receptor, mas numa relação mediada. A criança é afetada ao mesmo tempo em que 

afeta, ela demanda ao mesmo tempo em que é demandada, ela interpela como sujeito ao 

mesmo tempo em que é interpelada como assujeitada. 

No entanto, quanto mais a criança interage com os canais de vídeos do YouTube, com 

a tecnologia digital, mais ela deixa uma “pegada digital” desde a infância que servirá para 

criar caminhos possíveis e consolidar os caminhos mais usados, o que abre a possibilidade 

do desenvolvimento de “gráficos sociais” dessa criança até a idade adulta. Esse ponto de vista 

é preocupante socialmente e requer um aprofundamento nos estudos de análise preditiva 

relacionados com a infância e consumo, sob o ponto de vista comunicacional, tendo em vista 
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que a sociedade hierarquicamente organizada tende a organizar-se simbolicamente numa 

violência simbólica, como vimos nos canais e marcas de brinquedos, no intuito de manter ou 

alterar a hierarquia, sem necessariamente repensar a hierarquia social ou horizontalizá-la, 

pois durante este estudo formamos a convicção de que a natureza biológica que impulsiona 

a distinção social guarda forte relação com a significação e ressignificação das produções 

simbólicas.  

As técnicas de produção simbólica específicas do vídeo antes especializadas, hoje são 

traduzidas para o leigo por meio da ambiência tecnológica e possibilitam a produção em 

grande escala de uma comunicação popular, não elitizada, diferente da ideia de ativo-passivo 

de quem detém conhecimento para quem não detém. Esse é um sistema de produtores de 

vídeo, empresas de tecnologia midiática e indústria de brinquedos que se modifica pela 

mediação, é orgânico, mas busca a sobrevivência por meio do lucro, privilegiando a 

ressignificação do consumo. Por outro lado, a mediação dos agentes — pais, responsáveis, 

escolas, igrejas, grupos de interesse — privilegia o que cada um entende por aprendizado, 

mesmo que um ou outro divirja sobre o que seja aprendizado nessa relação. Há nos diferentes 

espaços sociais, noções do que seja uma comunicação “adequada” para as crianças. 

Reafirmamos que as narrativas, brincadeiras e a experiência do desembalamento 

desses vídeos passam por mudanças, interagem com as crianças, focam no lucro, mas como 

lucro depende da audiência por meio da monetização e a audiência é sujeito, é ativa — 

mesmo que em formação — há uma desdogmatização desses conteúdos. São produções 

simbólicas “vivas” que se modificam pela mediação social. Mesmo se considerarmos que 

vender “clientes a anunciantes” é um dos atributos da mídia digital, precisamos considerar 

esses “clientes” como sujeitos, ativos, ao mesmo tempo em que assujeitados pela ambiência 

hegemônica, numa relação compreensiva, oposto-complementar. Temos a convicção de que 

a questão de pesquisa que diz respeito a como as crianças em idade de pré-alfabetização se 

relacionam com o conteúdo imagético dos canais de streaming de vídeo de brinquedos 

fundamenta-se na ideia de crianças, não como indivíduos isolados e, sim, como sujeitos 

sociais que são, fazendo dessa relação um processo complexo, sujeito a distintas mediações 

e também a uma diversidade de interpretações. 

Por certo essa criança-sujeito, e a infância como construção social, está num processo 

de mudança a qual percebemos em sua relação com o vídeo, o egocentrismo, a passagem 

para uma socialização mais abrangente, o início de uma relação simbólica mais complexa, 

na qual a criança começa a se relacionar com os conteúdos simbólicos de forma diferente, 

começando a interpretá-los de modo diferente, aprendendo a interpretar, daí a importância 
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desse estudo para a sociedade e por isso mesmo que a mediação em todos os sentidos precisa 

ser estudada. Compreendemos que se faz necessário uma educação para a comunicação 

mediada, isenta de dogmatismo e reducionismo que acabam por diminuir as soluções com o 

foco no bem estar das crianças. Nesse período, as crianças começam a compreender 

identidades e podem classificar significados, ou seja, organizam objetos, pessoas e eventos 

em categorias com significado. É importante que nós, como sociedade, nos empenhemos em 

fomentar uma troca de saberes para a comunicação mediada, sob o risco de essas categorias 

se transformarem, no futuro, em dogmas reducionistas. Podemos fazê-lo sob a ótica de um 

conhecimento sobre a mediação, sobre o sujeito comunicacional, sobre a violência simbólica. 

Os filhos emulam a atenção que os pais dedicam aos meios digitais e, como as 

crianças nessa idade têm características de centração, têm dificuldade em perceber o que está 

à volta, além do vídeo, isso gera a percepção de que o vídeo é que “prende” quando é a 

criança “quem não solta”. Isso se modifica com o tempo, mas durante o período os adultos 

precisam mediar, como o fazem em todas as demais relações da criança. Nesse período a 

criança tem características de animismo, ou seja, de dar vida a objetos inanimados, daí a 

centralidade do brinquedo vivo, das brincadeiras e das experiências com brinquedos, mesmo 

que virtualizadas. 

Do ponto de vista da produção, a ambiência tecnológica atual possibilita que qualquer 

pessoa, tanto adultos como crianças, se configurem em sujeitos-mídia, sujeitos que criam, 

organizam, produzem e distribuem vídeos por meio de canais de streaming por meio de novas 

organizações nas quais são ativos, interpelam e são interpelados na comunicação dos vídeos, 

na atribuição de significado pelas pessoas, pelo popular. Esse empoderamento que permite 

que qualquer pessoa se configure como produtor também está nos interlocutores que 

constroem sentido, pois a tecnologia permite que se expressem mais rapidamente e 

compartilhem suas ideias com mais pessoas, mais rapidamente e em maior escala do que no 

passado. Crianças comentam vídeos, produtores dialogam com crianças, pais conversam com 

pais e comentam em vídeos, governos, grupos sociais, nas escolas e nas igrejas, dialogam 

com pais sobre vídeos. São sujeitos-rede porque conectados com outros sujeitos, daí seu 

micropoder. No entanto, compreendemos que há nesses vídeos de brinquedos a publicização 

de brinquedos e marcas empresariais, atravessadas dos aspectos de consumo, diferente da 

propaganda de broadcasting, explícita, imperativa, persuasiva, mas assim mesmo a 

entendemos como uma comunicação de mercado. 

Se nossa sociedade pensar a criança mais como sujeito no seio da interação simbólica, 

e menos como criança-objeto, poderá mudar as características de produção dos youtubers, 
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modificando as mediações, valorizando essa artesania, modificando a regulação muito menos 

pelo viés behaviorista e da teoria crítica, sem descartá-los, mas muito mais pelo viés da 

interação simbólica das crianças, da construção de sentidos, não como adultos, mas no 

caminho do amadurecimento, mudando a perspectiva dos meios para as mediações. Isso 

implica pensar fora da lógica da comunicação na qual se produz de um polo ativo, no qual 

haveria o saber e a criatividade, direcionado a um polo passivo, no qual residiria a passividade 

e a ignorância, e passar para uma compreensão de que há diferentes modos de ser. 

Sob a perspectiva hermenêutica significa partir da vida quotidiana para uma 

reinterpretação das produções em estudo. Alguns pais interpretam a criança como expert em 

tecnologia, mas incapaz de lidar com os vídeos a que assistem, pois os interpretam como 

ações para o consumo. Depreende-se assim um sentido de consumofobia, ou medo do 

consumo, como se fora isso algo externo ao que se vive, como algo a se evitar, quando 

poderíamos repensá-lo e reinterpretá-lo. Parece haver aqui também um sentido de projeção 

dos medos do mundo adulto, dos pais e mães, da sociedade, na relação com essa nova 

ambiência tecnológica. Não é claro, porém, quais consumos são perniciosos e quais não são, 

quando é consumismo e quando é consumo, uma vez que esses também são ressignificados. 

A criança não estará alheia ao mundo do consumo que a cerca e preparar essa autonomia 

crítica ao consumo deveria ser a principal prioridade, se desejamos de fato pensar em 

benefício das crianças. Isso significa prepará-la para um ambiente de consumo consciente. 

Não para ser uma consumidora consciente. 

Há pais que interpretam o uso de smartphone como “massificante”, mas centenas de 

outros equipamentos também o são. Podemos compará-lo com a luz elétrica que, de tão 

ubíqua, desapareceu de nossos sentidos e só a notamos quando ela falta. A comunicação 

nesses meios se tornou ubíqua, mas estamos numa transição pela qual os adultos estão 

passando, mas que para as crianças já faz parte do mundo natural. Os vídeos de brinquedos 

fazem parte de seu mundo natural, são banais, fáceis e disponíveis. O que não é natural é a 

brincadeira física, ela é especial, pois não está sempre disponível, não é fácil, não é banal. O 

vídeo de brinquedos surge como o virtualizador das brincadeiras impossíveis. A banalização 

da virtualização da brincadeira aumenta a importância da experiência física, configurando 

novos papeis sociais aos pais, escolas, igrejas ou outros grupos. Essa interação digital pode 

desenvolver na criança um apreço maior pela interação física. As brincadeiras virtuais são 

legais, mas podem ter menor importância, porque podem ser acessadas a qualquer momento. 

Sob a ótica do discurso dos vídeos, compreendemos que cada interlocutor, produtor 

de vídeos e criança, “contém” o outro em seu texto como recurso de produção simbólica, 
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pois do ponto de vista de quem faz os vídeos torna-se necessário entender a criança como 

sujeito. Nesta idade a criança torna-se mais capaz de imaginar como os outros poderiam 

sentir-se e expressam com mais naturalidade o que elas mesmos sentem, quer seja por 

comandos de voz ou por auxílio de um adulto. 

Reafirmamos nossa perspectiva dos vídeos de brinquedos como obra aberta, que 

interage socialmente, empresarialmente, que se reformula com base nos sujeitos 

comunicacionais e com base nas ambiências tecnológicas e de consumo. Um exemplo recente 

é uma animação em vídeo do canal Totoykids com um Papai Noel negro, que suscitou 

debates e ressignificações29. Do ponto de vista empresarial, entendimentos que levem à 

rejeição por parte das pessoas aos canais de streaming, em especial ao YouTube, têm levado 

empresas e produtores a repensarem os seus serviços o que gerou dificuldades ao longo da 

pesquisa, considerando as relações complexas, vivas, que mudam e são mudadas durante o 

processo de pesquisa. Como vimos, o Google está desenvolvendo uma série de regras no 

intuito de atender às críticas ao YouTube, incluindo a criação do YouTube Kids. Em 

reportagem recente, Helton Gomes (2019), expõe algumas dessas mudanças como limitar a 

coleta e o uso de dados das pessoas que vêem vídeos para crianças; obrigar os youtubers a 

mencionarem se os vídeos são feitos para crianças; e colocar um sistema de inteligência 

artificial para detectar erros de classificação. Essas mudanças nos aproxima da ideia de um 

processo complexo e vivo.  

A câmera subjetiva, recurso presente nos vídeos analisados, ou a presença da pessoa 

apresentando um brinquedo, que observamos em outros vídeos, inclui a criança na 

conversação, não sendo fonte dos sentidos, mas interlocutores dentro de uma formação 

discursiva.  Há, como dissemos, uma ambiência de consumo na qual a presença do brinquedo 

é algo natural, não criado. Compreendemos nesse caso, um esquecimento ideológico nos 

discursos dos vídeos, que tem os brinquedos industriais como algo natural. 

Nessa perspectiva o vídeo é símbolo de brincadeira, uma vez que as crianças atribuem 

vida a objetos inanimados, atribuem vida aos brinquedos e os vídeos virtualizam a 

brincadeira. Há, entretanto um indício de posse, pois o brinquedo não é natural, é técnico, 

criado e desenvolvido, comprado e vendido.  O vídeo é como uma criança amiga que nunca 

está mal humorada, só fala de brinquedos, não critica, não ordena arrumação do quarto, não 

muda a brincadeira no meio, não está — como uma criança real — afeita às mudanças 

repentinas de atitudes. O vídeo é uma criança sempre pronta para brincar. Desse ponto de 

                                                 
29

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=wFFQJ9cToTg>. Acesso em 31 jan. 2020. 
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vista, a criança que interage com o vídeo está sempre se divertindo, não tem “tempo ruim” 

para ela. 

Para estudos futuros, julgamos ser pertinentes um olhar sobre a relação da internet, 

dos vídeos de brinquedos no ambiente escolar público e privado, uma vez que percebemos, 

pelas entrevistas em profundidade, diferenças entre as mediações em relação às crianças que 

frequentam esses ambientes. Também é possível uma investigação acerca da relação entre 

vídeo e ansiedade no público infantil, tema despertado também pelas entrevistas com pais e 

responsáveis e considerando a busca hedônica contínua desde a infância. Outro estudo 

possível despertado por nossa investigação é o entendimento do controle parental e sua 

aparente ilusão de controle, quando falamos de comunicação para a infância. 

Em nosso entendimento, é possível uma regulação liberal e dialogada feita pela 

sociedade sobre a produção simbólica de vídeos de brinquedos, uma vez que isso é a essência 

das soluções democráticas. Notamos ao longo deste estudo, como os diferentes contextos 

contribuem para a profissionalização das produções midiáticas do YouTube, com a 

valorização do controle parental, incluindo a recente autorregulação de setores ligados à 

indústria de brinquedos, que podem ser vistas em ações de instituições como Associação 

Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq) e Associação Brasileira de Licenciamento 

de Marcas e Personagens (Abral). Também notamos como a mediação de instituições como 

o Instituto Alana, que aumenta seu interesse sobre streaming de vídeo, contribuem para uma 

visão crítica sobre criança e consumo. 

Os resultados deste estudo compreensivo colaboraram para a formação de uma 

convicção sobre como se dá esse processo de construção da criança como sujeito da 

comunicação, entendendo que a criança está na centralidade da família. Com este trabalho, 

auxiliamos na compreensão de como a velocidade das tecnologias midiáticas altera os 

comportamentos infantis, fragmenta suas sociabilidades, gera novas demandas das crianças, 

ressignifica vínculos familiares e afetivos, altera relações de consumo e muda a significação 

de brinquedos e do brincar sem que em momento algum se deva perder de vista a ideia de 

que criança é gente, é sujeito, pensa, interage e resulta de diferentes ações sociais e culturais. 
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Apêndice A 

-  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convite para participar de pesquisa 

“Criança, comunicação e consumo:  

um estudo dos canais de brinquedo no YouTube” 
 

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal avaliar a interação das crianças com canais de brinquedos no 

YouTube. É parte de um estudo de Doutoramento em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São 

Paulo. Participarão pessoas pesquisadoras do assunto, produtoras de vídeos, pais e responsáveis. A pesquisa se 

dará por meio de entrevistas presenciais de cerca de 60 minutos. A entrevista poderá causar desconforto pelo 

tempo de aplicação. O estudo poderá ajudar no conhecimento geral sobre a relação das crianças com os canais 

de brinquedos. As informações fornecidas terão caráter confidencial. As pessoas participantes poderão desistir 

da participação em qualquer momento, mesmo após terem assinado este consentimento. Não haverá despesas 

ou compensações pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Em caso de dano pessoal, 

diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos efetivamente realizados no referido estudo (nexo 

causal comprovado), o participante tem direito de solicitar indenizações legalmente estabelecidas, que se 

restringem ao dano causado. Se você tiver alguma pergunta a fazer antes de se decidir, sinta-se à vontade para 

fazê-la. Você terá acesso ao profissional responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. 

O investigador é o Prof. Everaldo Pereira que pode ser encontrado no endereço Rua Amaro Branco da Silva, 

180, Jardim Mauá, Mauá - SP.  Telefone 99647-0231. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a 

ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UMESP) – Rua do Sacramento, 

230 – Ed. Capa sala 303 - Telefone: 4366-5814 – E-mail: cometica@metodista.br 

 

a) Você autoriza que os dados coletados nesta pesquisa possam ser utilizados em pesquisas futuras?  

(  ) sim ou (  )não  

b) No caso de autorizar deseja ser informado da utilização de seus dados?  

(  ) sim ou (  )não  

 

Acredito ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 

descrevendo o estudo “Criança, comunicação e consumo: um estudo dos canais de brinquedo no YouTube”. Eu 

ME INFORMEI com o Prof. Everaldo Pereira sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros 

para mim quais são os propósitos, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias 

de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta 

de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento quando necessário. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, 

sem penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

 

 

 

 

Assinatura do Participante  

Data         /       /        

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste participante ou 

representante legal para a participação neste estudo. Sendo que uma via deste documento deve ficar com o 

participante e outra em posse do pesquisador. 

 

 

 

 

Assinatura do responsável pelo estudo  

Prof. Everaldo Pereira 

Data         /       /        
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Apêndie B 

 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO PESQUISADOR 

 

Eu, Everaldo Pereira pesquisador(a) responsável pela pesquisa denominada  "Criança, comunicação e consumo: 

um estudo dos canais de brinquedo no YouTube", declaro que: 

 

- assumo o compromisso de zelar pela privacidade e pelo sigilo das informações que serão obtidas e utilizadas 

para o desenvolvimento da pesquisa; 

 

- os materiais e as informações obtidas no desenvolvimento deste trabalho serão utilizados para se atingir o(s) 

objetivo(s) previsto(s) na pesquisa; 

 

- os materiais e os dados obtidos ao final da pesquisa serão arquivados sob a responsabilidade da Universidade 

Metodista de São Paulo; 

 

- os resultados da pesquisa serão tornados públicos em periódicos científicos e/ou em encontros, quer sejam 

favoráveis ou não, respeitando-se sempre a privacidade e os direitos individuais dos sujeitos da pesquisa, não 

havendo qualquer acordo restritivo à divulgação; 

 

- o CEP-UMESP será comunicado da suspensão ou do encerramento da pesquisa, por meio de relatório 

apresentado anualmente ou na ocasião da interrupção da pesquisa; assumo o compromisso de suspender a 

pesquisa imediatamente ao perceber algum risco ou dano, consequente à mesma, a qualquer um dos sujeitos 

participantes, que não tenha sido previsto no termo de consentimento. 

 

São Bernardo do Campo, 12 de abril de 2019. 

 

 

 

Everaldo Pereira 

CPF 140.526.158-75 
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Apêndice  C 

TEMAS E QUESTÕES DE PARTIDA QUE PERMITEM BALIZAR A ENTREVISTA COMPREENSIVA 

COM PESQUISADORES, PRODUTORES, PAIS OU RESPONSÁVEIS 

 

PESQUISADORES 

"Quebra-gelo" 

● O que acha do relacionamento das crianças com esses vídeos de brinquedos? 

● O que acha da atuação dos pais e responsáveis? 

● O que acha das narrativas? Historinhas, desembalamento e brincadeiras? 

● O que acha dos vídeos de desembalamento? 

● Quais suas pesquisas com esse tema? A que convicções está chegando? 

Infância 

● Do seu ponto de vista, como as crianças em idade de pré-alfabetização se relacionam com o conteúdo 

imagético dos canais de streaming de vídeo? 

● Como os vídeos atuam sobre a formação simbólica na criança na sua opinião? 

Cibercultura 

● Como a cultura digital atua nesse contexto? Qual a relação da criança com a internet na sua opinião? 

● O que acha da relação das crianças com os canais? 

● Qual sua opinião sobre a hipótese dos filtros-bolha nesse caso? 

Comunicação 

● Qual o significado desses vídeos? Qual sua opinião sobre o que o vídeo fala? 

● Qual sua opinião sobre as imagens dos vídeos? A forma como são gravados? 

● O que acha das regulamentações da propaganda infantil em relação aos vídeos? 

● Do seu ponto de vista, como se dá o processo de construção da criança como sujeito da comunicação, 

a partir da relação entre criança e vídeo de brinquedos? 

Consumo 

● Do seu ponto de vista, como o consumo atua na construção de identidades individuais e sociais na 

infância por meio dos vídeos de brinquedos? 

● Do seu ponto de vista, as crianças são vulneráveis aos apelos da ação imediata ou elas são partícipes 

do processo de comunicação? 

● Do seu ponto de vista, as crianças são sujeitos ou objetos nesse processo? 

● Do seu ponto de vista, as crianças reconhecem possíveis conteúdos publicitários dos canais de 

streaming de vídeo de brinquedos? 

Mediação 

● Como você  acredita que sejam as mediações nesse contexto? 

● As mediações alteram os filtros-bolha dos canais de streaming de vídeo de brinquedos na sua opinião? 

● O que acha da atuação dos pais e responsáveis como mediadores? 

● Como acha que se dá a relação entre escola e amigos nesse contexto? 

PRODUTORES 
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"Quebra-gelo" 

● Como é o dia-a-dia do seu canal? Como funciona isso tudo? 

● Como vocês chegaram até a ideia de videos de brinquedos? 

● Houve inspiração de outros canais? Vocês assistem com frequência outros canais? 

● Como se mantém informados sobre as novidades em brinquedos? 

Aspectos de produção 

● Com que frequência gravam os vídeos? Como gravam os vídeos? 

● De quem são os brinquedos? O que fazem com eles depois das gravações? 

● Como estão divididas as tarefas? quem faz o que? 

● Como são as tecnologias que usam nas gravações? Me fale um pouco sobre isso. 

● Como fazem as medições e métricas? Como analisam essas informações? 

● Usam aplicativos para manter o número de visualizações, likes e compartilhamentos? 

Aspectos de narrativas 

● Como criam as histórias? Com que frequência? É espontâneo ou planejado? 

● O que você acha dessas histórias? Qual sua opinião sobre os temas que aparecem nos vídeos? 

● Como criam as falas dos personagens? 

● Você acha que faz propaganda dos brinquedos? São vídeos de propaganda? 

● Vocês esperam que as crianças comprem o produto?  

Mediações 

● Como você descreveria sua relação com as crianças que assistem? 

● Quais são os elogios mais frequentes que vocês recebem? E as reclamações? 

● Vocês procuram ou recebem conselhos de outras pessoas?  

● Se baseiam em outros canais de outros assuntos? 

● Já ouviu falar sobre alguma regulamentação ou lei sobre esse assunto? 

Renda do canal (monetização) 

● Como o canal se mantém? De onde vem as fontes de receita? 

● Que estratégias usam para manter o número de visualizações, likes e compartilhamentos? 

● Vocês tem alguma relação com as empresas de brinquedos? Conversam com as empresas de 

brinquedos? 

 

  



124 

 

PAIS E RESPONSÁVEIS 

“Quebra-gelo” 

● Pode me contar um pouco sobre a criança? Hábitos, comportamentos?  

● O que ela gosta de fazer? E o que não gosta? 

● Como é a relação dela com a tecnologia, como por exemplo, com celulares, tablets? 

Perfil de uso da internet 

● Como é o comportamento dela na internet? Pode me falar um pouco a respeito? 

● Como é a sua relação com a internet? Com que frequência? 

● Onde você acessa a internet? Quais são seus sites, usos e aplicativos preferidos? 

YouTube 

● Como a criança acessa o Youtube? Com que equipamentos? 

● Você sabe o que ela gosta de assistir no Youtube? Quais os assuntos? 

● Algum constrangimento nesses vídeos? 

● Pesquisa alguma coisa sobre esses vídeos de brinquedos em outros lugares? 

● Busca alguma informação sobre isso? Fora da internet? 

● Você notou algum benefícios devido aos vídeos? E inconvenientes? Mudanças de comportamento? 

Toy channels 

● Pode me contar como é a relação da criança com esses vídeos? Como a criança acessa os vídeos? 

● E sobre o tempo? Pode nos contar quando ela acessa os vídeos? Em que local, horário? 

● Sabe o que ela menos gosta nesses vídeos? O que mais gosta nesses vídeos? 

● E você? O que acha desses vídeos? Já assistiu? 

● Qual sua opinião sobre as historinhas, brincadeiras e desembalamento? 

● Você acha que o comportamento dela tem alguma influência desses vídeos? Qual sua opinião? 

Mediação 

● O que você acha da criança ver esses vídeos? Faz alguma orientação?  

● Pode ver qualquer hora? Ou tem horário? 

● Vocês verificam o que seu filho está acessando? Tem algum controle? 

● A escola ou outra instituição conversa com ela ou com vocês sobre isso? 

Consumo 

● Seu filho já pediu algum brinquedo do vídeo? Sabe se é do vídeo? 

● Que tipo de brinquedo? Qual sua opinião sobre os preços? 

● Já compraram algum? Nesses casos, o que vocês falam para a criança? 
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Apêndice D 

Descrição e transcrição do vídeo de brinquedos categorizado como brincadeiras 

 

TÍTULO: TototoyKids Burger Mania Meninos X Meninas Sanduiche para Pig George e 

Peppa!!! Em Portugues [sic]– Duração: 5min41s. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=xJWMjTociS0 Acesso em 21.11.2018 

Canal: Tototoykids 

 

DESCRIÇÃO: Video publicado pelo canal TototoyKids no YouTube e apresentado por 

pessoas em OFF e bonecos manipuláveis, nesse caso a boneca Barbie e a Peppa Pig. Esse 

vídeo mostra literalmente como funciona o brinquedo Burger Mania. Trata-se de uma 

gincana onde os competidores tentam montar o mais rapidamente possível os sanduíches 

determinados pelas cartas do jogo. Ganha quem montar com maior rapidez, não deixando 

cair dos pratinhos. Os prêmios são maletinhas com bonequinhos, além de um baleiro. A 

vencedora escolhe como prêmio as maletinhas, abrindo-as uma por uma. Ela mostra os 

brindes contido em cada maletinha. A TototoyKids esclarece que se trata de uma brincadeira 

com o Burger Mania e solicita que os internautas se inscrevam em seu canal. 

 

TRANSCRIÇÃO: 

00:00 – OFF (várias vozes): Venha se divertir com a gente, se inscreva já! 

00:04 – OFF masculino: Oi galerinha do Tototoykids, hoje vamos fazer uma competição 

entre meninos e meninas. 

00:12 – BARBIE (voz em falsete): E essa competição é pra ver quem faz mais sanduíches. 

00:14 – GEORGE: Então anda logo estou com muita fome. 

00:17 – PEPPA: E eu também. 

00:19 – BARBIE: Já, já vamos começar, mas antes vou mostrar a premiação. E o primeiro 

lugar poderá escolher entre essas malinhas dos Shopkins ou essas balinhas 

superlegais. 

00:34 – OFF feminino: E galerinha o jogo é o seguinte, você pega uma carta e faz um 

sanduíche igualzinho o que tá aqui. 

00:40 – BARBIE: Primeiro round valendo! 

00:43 – OFF masculino: Os meninos vão ganhar. 

00:45 – OFF feminino: Uau que esteira rápida, eu achei que fazer sanduíche fosse mais fácil 

(risos) 
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00:53 – Música rápida, som de mola 

00:55 – OFF feminino: Eeeeeeee deu certo! Ponto pras meninas! Eeeeeeeeeee! 

00:55 – OFF masculino: Ah! Não! 

01:00 – Som de choro 

01:01 – OFF feminino: E o primeiro sanduíche vai pra você Papai Pig. 

01:03 – OFF masculino: dessa vez os meninos vão ganhar e agora na velocidade dois. 

01:11 – OFF feminino: Eu que vou ganhar. Primeiro pão de hambúrguer, alface, tomate... 

Ai! Rápido! E agora? Ai! Bife! Bife! Ah! Ah! 

01:24 – Som de mola 

01:25 – OFF masculino: Dançoou! 

01:27 – OFF masculino: Ah, não! 

01:27 – Som de mola, risos. 

01:31 – OFF Feminino: Uau, hambúrguer gigante! Vou colocar na velocidade um. 

01:35 – Música rápida 

01:40 – OFF Feminino: Xi o tomate, eu não consigo pegar o tomate, e agora? Ufa! 

01:47 – OFF Masculino: Vai! Vai! Pegueeeeei! 

01:50 – Som de mola 

01:53 – OFF Masculino: Ponto dos meninos! 

01:53 – Som de choro 

01:58 – OFF Masculino: e quem fizer esse ponto vai vencer. Sanduíche muito simples, vou 

colocar na velocidade dois. Valendo! 

02:00 – Música rápida 

02:14 – OFF Feminino: E o meu já está pronto! 

02:17 – OFF Masculino: O meu também! 

02:20 – OFF Feminino: Eeeeeee! Ponto pra mim. 

02:23 – OFF Masculino: E ponto pros meninos também. Empate! 

02:27 – OFF Feminino: E como é o último ponto vai ser na velocidade três. Valendo! 

02:30 – Música rápida 

02:43 – Som de vidro quebrando 

02:46 – OFF Masculino: Mais uma cartinha. Valendo! 

02:47 – Música rápida 

03:03 – Som de mola e choro 

03:06 – BARBIE: Parabéns, as meninas ganharam! 

03:08 – Som de crianças gritando 
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03:08 – OFF Feminino: E o que eu quero é uni, dune, tê, salame, minguê, esse aqui! 

03:14 – OFF Masculino: Não tem problema, eu queria esse aqui. 

03:18 – OFF Feminino: E agora é hora de ver o que veio nas maletinhas. 

03:21 – Música rápida 

05:13 – OFF Masculino: E eu quero saber qual sua opinião, qual foi o prêmio mais legal, o 

dos meninos ou das meninas. Deixe nos comentários. Clique em gostei e se inscreva 

no canal. 

05:20 – BARBIE: Enquanto vocês se inscrevem eu vou comer meu sanduíche. Tchaau! 

05:30 – OFF Feminino: E para assistir um vídeo tão legal como esse, clique em uma das fotos 

ou na Barbie para se inscrever no canal. Obrigada por assistir. Tchaau! 

 

IMAGENS CAPTADAS DO VÍDEO: 

 

00:01 - Abertura 

 

 

00:08 – Início da narrativa com apresentação dos brinquedos 
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00:15 – Animação dos personagens 

 

 

00:20 – Close na personagem 

 

 

00:29 – Apresentação dos “prêmios” entre os dois “competidores” 

 

 

00:40 – Vista geral do jogo 

 

 

00:51 – close nos detalhes da dinâmica do jogo 
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00:59 – Close no resultado da tarefa, com animação no canto inferior direito 

 

 

03:11 – Escolha dos “prêmios” pela vencedora 

 

 

03:23 – Desembalamento do “prêmio” 

 

 

03:41 – Sequência de desembalamento do “prêmio” 
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04:13 – Demonstração do conteúdo do “prêmio” 

 

 

05:00 – Desembalamento do segundo “prêmio” 

 

 

05:29 – Personagem se despede 

 

 

05:37 – Sequência final com link para outros vídeos 
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Apêndice E 

Descrição e transcrição do vídeo de brinquedos categorizado como desembalamento 

 

TÍTULO: Brinquedos lol surprise abrindo bonecas lol surpresa juguetes muñecas lol 

sorpresa canal kids. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=59ubYvGdfwk.  

CANAL: CanalKids – Tatá e Henrique  

 

DESCRIÇÃO: Vídeo publicado pelo CanalKids Tatá e Henrique, apresentado por jovens 

adultos em OFF, com câmera subjetiva, com vozes também com efeitos para parecerem mais 

infantis. Nesse vídeo a pessoa executa e narra cada ação durante a abertura de embalagens 

de bonecas Lol. Abre duas embalagens e depois interage com as bonecas, molhando seu 

cabelo e colocando água em sua boca. Ao final convida quem assiste a clicar no botão 

“gostei” e se inscrever no canal.  

 

TRANSCRIÇÃO: 

00:03 - OFF: Oi, oi turminha do CanalKids Brinquedo Surpresa e nós temos aqui hoje 

bonequinhas LOLS surpresa. Aqui está um parquinho com algumas bonequinhas que eu 

tenho e nós vamos abrir mais algumas. Se você gosta de vídeo de LOL não se esqueça de 

clicar muito no gostei para a gente gravar mais tá bom? E se inscreve no canal para receber 

nossos vídeos – então vamos lá, abrir nossa primeira LOL (ABRINDO) – Será que vamos 

ter sorte hoje? – oh um cachorrinho e um coração é a dica – ainda não sei, não sou muito boa 

em dicas. Um papelzinho que são adesivos – abri errado, é aqui – e nós temos botinhas, cor 

de rosa – eu acho que eu sei qual que é e um copinho. Cobre sem querer, vamos ver mais – 

a roupinha da nossa LOL. (DENTRO DA BOLINHA) – uh, um saquinho com um lacinho – 

e aqui está nossa bonequinha. (COLOCA A ROUPA E OS ACESSÓRIOS) – e aqui está a 

diva, olha só e o legal que o cabelinho dela muda de cor quando colocamos em água gelada. 

 02:00 - OFF: Vamos abrir nossa segunda LOL – fogo e bolsinha – olha só a garrafinha 

branco com vermelho, ainda não descobrir – e são botinhas brancas – olha só, a roupinha 

gente que vestidinho mais fofo, eu acho que já sei e vocês sabem?  - uma tiarinha e tem um 

coraçãozinho – um folheto e nossa bonequinha – oh! Que bonequinha linda é a Marjorie. E 

olha só, ela com a roupinha – eu amei. 

03:40 - OFF (PEGA UMA PISCININHA): Olha só que bonitinhas, tenho aqui água com gelo 

e tá bem gelada. (PEGA A PRIMEIRA BONECA E FALA) vamos dar água pra ela e vamos 

ver se ela vai chorar ou fazer xixi ou cuspir – e ela cospe. (PEGA A LOL E COLOCA NA 

https://www.youtube.com/watch?v=59ubYvGdfwk
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BANHEIRA) – e olha só, o cabelinho muda de cor ele fica um rosa bem pink. Vamos ver 

agora nossa outra bebê LOL – vamos dar água– precisa de mais – vamos apertar – ela faz 

xixi, ela nem chora e nem cospe, mas olha só – que legal, eu adorei e vocês turminha? Qual 

a sua preferida? Não se esqueça de clicar no gostei e se inscreve no canal para receber mais 

vídeos de LOL Brinquedo Surpresa e muito mais – um beijo até o próximo, tchau.  

04:50 - E para ver mais vídeos legais clica em gostei e se inscreva no canal para receber mais 

vídeos, até o próximo tchau.  

 

IMAGENS CAPTADAS DO VÍDEO 

 

00:03- Nome do canal com fundo de bonecas 

 

 

00:37- Mostra a primeira parte do brinquedo, um papel com emojis 

 

 

01:06- Mostra o sapatinho da boneca 

 

01:25- Rasga o plástico ao redor da bola  
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01:38- Abre a bola no meio 

 

 

01:53- Mostra a boneca pronta 

 

 

03:49- Mergulha a boneca em um recipiente com água 

 

 

04:24- Aparece outra boneca  

 

4:44- Bonecas lado a lodo e no canto aparece o botão para se inscrever 
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4:51- Links para outros vídeos 
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Apêndice F 

Descrição e transcrição do vídeo de brinquedos categorizado como narrativa 

 

TÍTULO: Baby Alive menino cai no futebol e tem que engessar o pé minha boneca pulando 

na cama da mamãe Disponível em:  

CANAL: Baby Doll Kids 

 

DESCRIÇÃO: Vídeo publicado pelo canal Baby Doll Kids também apresentado por pessoas 

adultas com câmera subjetiva, mas que usam efeitos nas vozes para parecerem vozes mais 

infantis. A narrativa conta a história de uma criança (boneca Baby Alive) que pula em cima 

da cama da mamãe enquanto seu irmão (boneco Baby Alive) chega do futebol. Ele entra no 

quarto com um pé engessado e de muletas. Os dois conversam e depois a mamãe dá banho 

no menino. Ao final a mamãe troca o menino de roupa e a menina convida quem assiste para 

os próximos vídeos. Nesse vídeo as mãos que manipulam as bonecas não aparecem quando 

a ação é das personagens. Apenas quando aparece afigura da “mãe” das personagens. 

 

TRANSCRIÇÃO: 

00:08-Baby Alive: Como é bom pular na cama da mamãe, só falta o Lucas (Baby Alive 

Menino) chegar do futebol para pular junto comigo -que divertido – Ops! Escutei um barulho, 

acho que o Lucas acabou de chegar – Lucas, estou aqui no quarto da mamãe, vem brincar 

comigo. 

00:38-Baby Alive Menino: Ai Juju cheguei do futebol – ai, meu pé está doendo. 

00:44-Baby Alive: Lucas do céu, o que que aconteceu com você? -  você saiu daqui bonzinho. 

00:50-Baby Alive Menino: Ah Juju eu estava conduzindo a bola em um lance o outro jogador 

deu carrinho aí acertou meu pé. 

00:58-Baby Alive: Tá vendo só – se você tivesse ido pro Ballet comigo isso não teria 

acontecido – acho que agora você nem vai poder brincar comigo aqui em cima né? É tão 

legal pular na cana da mamãe. 

01:12-Baby Alive Menino: É Juju, não vou poder brincar – vou ter que ficar com o meu 

pezinho assim por alguns dias. 

01:17-Baby Alive: Tá vendo só, isso que dá ficar aprontando no futebol – agora quero ver 

como você vai fazer para tomar banho com esse pé engessado? 

01:27-Baby Alive Menino: Ai Juju não sei, mas a mamãe vai me ajudar – deixa eu ir lá que 

ela está me esperando. 
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01:32-Baby Alive: Esses meninos só aprontam – na aula de Ballet não tem disso – eu bem 

chamei o Lucas para ir no Ballet comigo, mas ele não quis – vocês viram né amiguinhos? 

Agora ele vai ter que ficar com o pé engessado – eu vou aproveitar para escrever no gesso 

dele – é tão legal. Amiguinhos oh, enquanto o Lucas vai lá tomar o banho dele, já deixa eu 

falar para vocês – você oh, que está aí assistindo o vídeo que ainda não é inscrito no canal, 

aproveite e se inscreve agora, clicando no botão vermelho que tem aqui em baixo vocês estão 

vendo? Clica aí e se inscreve e ativa o sininho e deixa muitos likes, se você quer que o Lucas 

se recupere logo – coitadinho! Fiquei com pena dele. 

02:20-OFF (mãe): Que susto você deu na mamãe hoje hein Lucas – olha só o Raio X do seu 

pezinho, agora vai ter que ficar alguns dias com o pezinho engessado – mas agora precisamos 

tomar um banho, olha só como você está sujo. 

02:33-Baby Alive Menino: Mas mamãe, estou com o pé engessado, acho que é melhor eu 

nem tomar banho hoje. 

02:37-OFF: Nada disso mocinho, vamos tomar banho sim – pode deixar que a mamãe vai 

cuidar para não deixar molhar seu gesso. 

02:43-Baby Alive Menino: Tá bem mamãe. 

02:45OFF: Vamos tirar esse uniforme – mas hoje a mamãe vai te dar banho na pia que é para 

não correr o risco de molhar esse pezinho. (ESTA TIRANDO A ROUPA DO BONECO) 

03:03-Baby Alive Menino: Ai ai ai mamãe. 

03:05-OFF: Desculpa filhinho, vou tirar com mais cuidado. 

03:12-Baby Alive Menino: Devagar, devagar – ui! 

03:16-OFF: Pronto, já tá saindo – agora vamos lá tomar um banho bem rapidinho – vamos 

ligar a água (ESTÁ TOMANDO BANHO) – agora vamos enxaguar – viu só que rápido, já 

está pronto e ficou limpinho. Agora vamos secar e colocar uma roupa limpinha (OFF ESTÁ 

TROCANDO A ROUPA DO LUCAS) – e agora você precisa ficar de repouso Lucas, vamos 

fazer de tudo para esse pezinho sarar logo. 

04:57-Baby Alive Menino: É, tem que sarar mesmo mamãe, porque ainda tenho que disputar 

a final do campeonato. 

05:03-OFF: Mocinho, nada de ficar pensando em campeonato agora, você precisa se 

recuperar rápido. 

05:08-Baby Alive Menino: Tá bom mamãe tá bom. 

05:16-Baby Alive : Mas se você mudar de ideia , ainda dá tempo de você se inscrever na aula 

de Ballet (risos ) – se você também acha que o Lucas tem que dançar Ballet comigo escreve 

aí nos comentários – olha amiguinhos nós vamos deixar aqui agora mais dois vídeos super 
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legais  com a nossa turminha para vocês continuarem assistindo nosso canal, porque aqui é 

muito legal, então clica aí e contínua se divertido com a gente – um beijão amiguinhos e até 

o nosso próximo vídeo –  e eu vou continuar treinando Ballet – é  tão legal dançar Ballet . 

 

IMAGENS CAPTADAS DO VÍDEO 

 

00:04-Foco no rosto da boneca 

 

 

00:38- Boneco apoiado na parede com gesso no pé 

 

 

02:23- OFF mostra o raio x de brinquedo  

 

 

03:01- OFF tira a roupa do boneco 
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03:50- Boneco tomando banho na pia 

 

 

04:38- OFF seca o boneco 

 

 

04:50- OFF veste o boneco 

 

 

5:34- Boneca convida para assistir outros vídeos com ela e outros bonecos 

 


