
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1 

 

Olá, pessoal, bem-vindos ao meu canal: 
 Youtubers Mirins e a subjetivação da criança na contemporaneidade.1 

 

Wilker GUEDES2 

Paula VIEIRA3 

Fabíola CALAZANS4 

Universidade de Brasília, Brasília, DF 

 

 

Resumo 

 

Neste artigo o objetivo é investigar a relação dos Youtubers Mirins com os modos de ser 

e estar das crianças na sociedade contemporânea brasileira. Como suporte teórico são 

utilizados conceitos desenvolvidos no âmbito da sociedade de controle, tais como o culto 

a performance e a empresarização de si. Para tal foram realizadas pesquisas exploratória 

e de campo, com inspiração etnográfica, respectivamente, em conjunto com o 

monitoramento dos principais canais de Youtubers Mirins no Brasil. A análise dos dados 

se deu tendo por princípio a análise do discurso proposta por Foucault. Percebe-se que o 

fenômeno abordado é efeito-instrumento da empresarização de si e é estimulado por 

pulsões típicas da sociedade de controle, o que promove alterações nos modos de ser e 

estar da criança interessadas pelo capital. 
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Introdução 

 

O sonho de brilhar e fazer sucesso, de fato, não é algo novo, mas, na 

contemporaneidade, esse desejo parece se reconfigurar por meio de outras telas. O regime 

de visibilidade e vigilância que se vive hoje mostra não só o interesse de se exibir, mas 

também de olhar. De modo que não seria difícil de imaginar a seguinte história: 

Uma pessoa acorda cedo, escova os dentes, penteia o cabelo, disfarça as olheiras 

e toma café às pressas. Checa sua agenda no celular, aproveita para olhar os comentários 

nas mídias sociais. O último vídeo que gravou para o Youtube teve mais de um milhão de 

visualizações e vários comentários positivos5. Depois de comer, visita empresas que 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Estudos Interdisciplinares da Comunicação, da Intercom Júnior – XIII 

Jornada de Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação. 
2 Estudante de Graduação 7º semestre do Curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da Universidade 

de Brasília – UnB. E-mail: wilker.cesar@hotmail.com. 
3 Estudante de Graduação 8º semestre do Curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da Universidade 

de Brasília – UnB. E-mail: paulavieirafs@gmail.com. 
4 Orientadora do Trabalho. Professora doutora do Departamento de Audiovisuais e Publicidade da Faculdade de 

Comunicação da Universidade de Brasília. E-mail: fabiola.calazans@gmail.com. 
5 O Youtube é um site de redes sociais que permite que seus usuários carreguem e compartilhem vídeos em formato 

digital. Foi fundado em fevereiro de 2005 e, hoje, é o mais popular do segmento. A revista norte-americana Time (2006) 
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patrocinam o canal no Youtube e participa de uma tarde de autógrafos. No caminho de 

casa, posta no Instagram algumas fotos, revisa o texto. Faz um breve lanche e vai para 

um estúdio improvisado. A gravação começa. O vídeo é um review patrocinado de um 

produto6. Finalmente, à meia-noite, se deita. Olha pela última vez o celular para checar 

as redes sociais antes de dormir. 

Os riscos envolvidos nesta rotina de exposição do eu podem ser compreensíveis 

para um indivíduo adulto, mas se o protagonista desta história for uma criança talvez falte 

experiência para compreender todos os interesses envolvidos nessa história. Para aqueles 

que conhecem (ou seguem) algum Youtuber Mirim - criança que faz vídeos para o 

Youtube - fica evidente que essa possibilidade não se trata de um exemplo tão distante da 

realidade. Este contexto pode ser explicado pela “empresarização de si” (EHRENBERG, 

2010) que, salvaguardada por uma sociedade que privilegia a performance e a visibilidade 

do indivíduo (SIBILIA, 2008; BRUNO, 2013), representa o interesse do capital em 

estimular modos de vida em uma temporalidade 24/7 (CRARY, 2014), mesmo na 

infância. Este fator permite que a alteração da atenção dada aos discursos das crianças e 

as mudanças promovidas por eles possam influenciar outros indivíduos no âmbito da 

chamada “imitação prestigiosa” (MAUSS, 1974). Evidencia-se assim, um processo de 

subjetivação da criança repleto de riscos. Por isso, neste trabalho, objetiva-se 

compreender de que forma os Youtubers Mirins e suas produções de conteúdo contribuem 

para a construção das subjetividades das crianças e como isto está relacionado com os 

regimes de vigilância e visibilidade contemporâneos e a empresarização de si. 

A metodologia segue orientação da genealogia nietzschiana, iniciada pelo amplo 

levantamento de artigos e publicações acadêmicas, matérias jornalísticas e demais 

conteúdos inseridos nos contextos da criança, da publicidade e dos Youtubers Mirins -  o 

que compôs a pesquisa exploratória - além de o monitoramento dos principais canais de 

Youtubers Mirins no Brasil. Em seguida, foi realizada uma pesquisa de campo com 

inspiração etnográfica que permitiu a obtenção de dados primários por meio de 

questionário nas áreas públicas do Distrito Federal, aplicados junto a passantes de ambos 

os sexos sem restrição etária, no início de maio de 2016. A não restrição etária e de sexo 

                                                 
elegeu o Youtube a melhor invenção do ano por, entre outros motivos, "criar uma nova forma para milhões de pessoas 

se entreterem, se educarem e se chocarem de uma maneira como nunca foi vista" (Disponível em: 

http://goo.gl/wNIxzY) 
6 Neste contexto, a palavra review, utilizada como classificação de vídeos por Youtubers, diz respeito ao produto 

audiovisual criado para divulgar a avaliação pessoal de determinado produto ou serviço. Pode ser compreendida como 

uma revisão crítica do objeto apresentado. 
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se deve ao interesse de se analisar como cada indivíduo percebe o fenômeno. Dados 

secundários de outras entidades acadêmicas também foram utilizados. Na análise dos 

dados, além de aproximar-se da noção da análise de discurso de Foucault (1996), buscou-

se elaborar o diálogo entre os pensamentos dos autores citados com o tema da criança na 

contemporaneidade. 

 

Era uma vez na infância  

 

A resposta sobre o conceito de infância depende muito da concepção que se tem 

dela. “Para alguns é uma fase da vida onde reina a fantasia e a liberdade. Para outros, a 

infância é uma etapa da vida onde a criança é considerada um adulto em miniatura” 

(CASTRO, 2007). Essa definição nasce de percepções extraídas dos âmbitos social, 

econômico, histórico, político e cultural.  

 A palavra infância é definida como período da vida, no ser humano, que vai desde 

o nascimento até a adolescência. Em se tratando de definições por si só, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente define criança como a pessoa até os 12 anos de idade 

incompletos. Neste artigo, apropria-se dessa definição para o entendimento sobre criança. 

Houve um tempo no qual as crianças eram vistas como homens e mulheres de 

tamanho reduzido. Não havia tratamento especial para elas e as relações familiar e afetiva 

não existiam. Passado o tempo, a aproximação afetiva foi ocorrendo timidamente e 

concomitante a isso as crianças passaram a ser vistas como seres essencialmente 

diferentes dos adultos.  

Foi a disseminação das escolas no século XIX, ambiente tido para Foucault (1996) 

como um dos meios de confinamento da sociedade disciplinar que ordenava e distribuía 

os indivíduos, que mudou de vez essa visão e retirou a criança do anonimato para lhe dar 

atenção. A partir daí as crianças deixaram de “existir” apenas dentro de suas casas e 

começaram a “existir” para a sociedade. Após a Segunda Guerra Mundial, esses meios de 

confinamento, entre eles a escola e a família, entraram em uma crise que culminou na 

transformação da sociedade disciplinar no que Deleuze (1990) definiu como sociedade 

de controle, na qual o rigor disciplinar e ordenado das escolas sob as crianças deu lugar à 

teoria de que “a criança precisa brincar” (KARSAKLIAN, 2011) e introduziu um 

universo lúdico ao contexto.   

 Percebe-se que o significado de infância está diretamente ligado às transformações 

sociais, culturais, históricas e econômicas. Contudo, pode-se dizer que a concepção de 
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infância e suas implicações sociais variam de um período para outro. A infância dos pais 

de hoje não foi como a de seus filhos e, provavelmente, não será a mesma para os seus 

netos. Independente da faixa de idade determinada por um instituto, o entendimento do 

que é criança e o que é infância vai ser determinado a partir da sociedade que se constrói 

em volta delas. 

 

Esse é meu garoto(a)! - Sociedade de controle e visibilidade   

 

A sociedade contemporânea produziu diversas mudanças em decorrência dos seus 

marcos históricos nos âmbitos sociais, individuais e interpessoais. Em todos esses 

aspectos é percebido uma ascensão do espírito empreendedor, da competitividade entre 

os indivíduos e da quebra das barreiras entre vida pública e privada. Incentivados por um 

comportamento generalizado inerente ao capital, os seres humanos adentraram em uma 

configuração de modos de ser e estar na sociedade inspirados na atuação deles dentro de 

empresas, com performances e rendimentos ao máximo vapor.  

Segundo Ehrenberg (2010), a política de cidadania, por causa da concorrência, 

extravasou os limites da vida privada e explodiu na vida pública diante do surgimento das 

empresas - que além de lugar de trabalho, se tornaram um espaço para a realização 

pessoal. Ainda segundo o autor, o modo de relacionamento empresarial que migrou à vida 

pública como o espírito empreendedor é “erigido como modelo de vida heroica porque 

ele resume um estilo de vida que põe no comando a tomada de riscos numa sociedade que 

faz da concorrência interindividual uma justa competição” (EHRENBERG, 2010, p.13).  

Neste modelo de “empresarização de si”, pais, irmãos, filhos, em todos os aspectos 

da vida seja em casa, na escola ou no trabalho traduzem todos seus respectivos hábitos 

sob um olhar produtivista. Os rendimentos performáticos, praticados com intuito de 

atingir um maior grau de excelência em tudo que é colocado, projetam o indivíduo a um 

crescimento pessoal, projeção esta que, segundo Sibilia (2008), se reconfigura como 

“aparentar ser”, isto é, projetar-se visando a reciprocidade de opinião e atenção do olhar 

do outro.  

De acordo com o olhar analítico antropológico proposto por Sibilia (2008), 

observa-se agora esses fatos sob essa ótica em um outro âmbito, o ciberespaço. A 

fabricação da imagem no mundo virtual, em especial nos sites de redes sociais, nos quais 

se misturam acirrados individualismos e rígidas padronizações em um processo de 
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visibilidade, é feita baseada no olhar do outro, pelo próprio “eu”, que se transforma em 

narrador da vida privada e a transforma em um espetáculo.  

No que diz respeito aos Youtubers mirins, quanto a seus comportamentos e modos 

de ser e estar, pode-se dizer que essas crianças nasceram numa lógica que é descrita pelo 

pensamento de Ehrenberg (2010) sobre “empresarização de si” e foram influenciados pela 

cultura da performance que preza pela excelência psicológica, física e sobretudo 

comportamental desses indivíduos. Essa influência pode ter relação com a “imitação 

prestigiosa” que, de acordo com de MAUSS (2003), é aquela na qual um indivíduo imita 

atos psicológicos e biológicos, bem-sucedidos que ele “viu ser efetuados por pessoas nas 

quais confia e que têm autoridade sobre elas” (MAUSS, 2003, p. 405).  

Nessa esteira, pode-se dizer que na contemporaneidade outras referências 

somaram-se à referência de pais e responsáveis, antes, os únicos protagonistas nessa 

configuração. Isso pode ter acontecido porque as crianças contemporâneas passaram por 

um processo de terceirização do cuidado, isto é, a medida em que a família como um todo 

passou a dedicar-se mais ao trabalho e a ocupar sua grade ociosa otimizando seu tempo 

com a priorização da performance, as crianças se aproximaram de outros ambientes. 

Assim, imitação prestigiosa pode ter sido deslocada para mais de um referencial e os 

modos de ser que os conjugam acrescentaram-se nos modos de ser dessas crianças. 

Ademais, a relação íntima dos indivíduos e das crianças com as tecnologias, 

especialmente os sites de redes sociais e os equipamentos e softwares necessários para a 

produção de conteúdo, somada à proximidade com novos ambientes, como escolas em 

tempo integral, esportes e outras atividades extracurriculares agregaram construções de 

possíveis subjetividades da criança contemporânea por meio da imitação prestigiosa e do 

ambiente sociocultural na qual ela está inserida. 

 

Broadcasting para socialcasting: brilha, brilha estrelinha!  

 

Quando, no século XX, os meios de comunicação passaram a ser baseados em 

tecnologia eletrônica, a história da comunicação, as relações sociais e os modos de ser 

dos indivíduos passaram por modificações rápidas e impactantes.  

Com o advento do rádio e da televisão, surgiram sistemas fundados no princípio 

de broadcasting, caracterizado pela estrutura “um para todos” (um emissor para diversos 

receptores). Essas mídias, ao perceberem um potencial mercadológico no setor, passaram 
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a exibir programações voltadas para o público infantil. Novelas, filmes, desenhos 

animados, programas de auditório, todos dirigidos ao público infantil, chegaram a ocupar 

70 horas semanais da programação de algumas emissoras da televisão aberta no Brasil 

(FOLHA, 2015). Nessa estrutura “um para todos” a criança exercia apenas o papel de 

receptor, não era convidada a participar, porém, já era vista pelo mercado como público-

alvo em potencial na lógica do consumo, pois, paulatinamente a voz da criança começou 

a ser ouvida dentro de casa e assim podia influenciar a decisão de compra da família 

(KARSAKLIAN, 2000).  

 Nos primórdios do século XXI vê-se o formato broadcasting abrir espaço para 

outro tipo de sistema. Os computadores se interconectaram através das redes digitais 

configurando novos meios de comunicação. A partir disso constituiu-se um ciberespaço 

de escala global no qual germinaram práticas e rituais que colocaram o indivíduo não só 

como receptor, mas como produtor de conteúdo. O formato “um para todos” abre espaço 

ao “todos para todos”, o chamado socialcasting. Uma expressão cunhada em 2004 batizou 

essa nova etapa do desenvolvimento da internet de “revolução Web 2.0”, nela as pessoas 

são convidadas a criarem e compartilharem ideias e informações (SIBILIA, 2008). A 

autora também diz que não se trata apenas da internet e da interação multimídia que ela 

propicia em seu ciberespaço. Para ela, os seres humanos estão vivenciando “uma 

passagem de certo ‘regime de poder’ para um outro projeto político, sociocultural e 

econômico” (SIBILIA, 2008, p.15). Ou seja, da sociedade disciplinar que vigorou do 

século XVIII até meados do século XX, ancorada no capitalismo industrial, a sociedade 

está passando para uma nova formação.  

Nesse contexto, os vetores sociocultural, político e econômico estão diretamente 

ligados à transformação de certos tipos de corpos, das percepções que se têm sobre eles e 

das formas de ser e estar no mundo, pois exercem pressão sobre os indivíduos 

“estimulando a configuração de certas formas de ser e inibindo outras modalidades” 

(SIBILIA, 2008, p.15), influenciando, assim, diretamente a construção da subjetividade 

do sujeito que é modulada pelas suas interações com os outros e com o mundo.  

 No novo regime de poder da atualidade, indivíduos comuns se tornaram 

personalidades que são convocadas a se mostrarem. A subjetividade interiorizada deu 

espaço às “bioidentidades exteriorizadas” (ORTEGA, 2008), fato que pode ser percebido 

na popularidade das plataformas que priorizam a exibição do “eu”, como blogs, 
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Facebook, Instagram, Youtube e fortalecem o ideal de uma sociedade do espetáculo e da 

empresarização de si.  

 Um exemplo disso foi o surgimento dos chamados Youtubers, indivíduos que 

publicam vídeos de si mesmos falando sobre os mais diversos assuntos no site de rede 

social Youtube. Essas pessoas se transformaram em líderes de opinião, principalmente 

entre os jovens, e recebem renda por meio disso, transformando essa prática em um 

negócio capaz de captar milhares de dólares por mês - sem considerar merchandising, 

publicidade, venda de livros, e outros mecanismos que fortalecem o conceito de 

empresarização de si atribuído a eles7. Os vídeos dos Youtubers são vistos por milhares 

de pessoas, compartilhados nas mais diversas plataformas digitais, viralizados8 e chegam 

até a impulsionar discussões nos sites e aplicativos de mídias sociais. Ser Youtuber se 

tornou um negócio quando os indivíduos perceberam que a possibilidade de usar o 

Youtube não só de forma passiva e receptora de conteúdo, mas também de forma ativa, 

como produtores, em um formato socialcasting, poderia se tornar rentável.  

 Esse fenômeno ganhou força e cada vez mais cedo os indivíduos passaram a aderir 

à lógica conteudista, exibicionista, espetacular e rentável dos Youtubers. Nem mesmo as 

crianças escaparam dessa cultura de espetacularização que se mostrou tão forte na 

sociedade contemporânea. Hoje tem-se contato com os chamados Youtubers mirins, 

crianças de 4 a 12 anos que estão com a câmera nas mãos e os rostos estampados na 

Internet. 

 

Mamãe, eu quero ser Youtuber!  

 

Por muitas vezes, quando se observa a configuração da infância contemporânea, 

tende-se a olhá-la com saudosismo. De fato, são épocas distintas e as crianças, hoje, têm 

modos de ser e estar diferentes. Porém, é anacrônico fazer comparações carregadas de 

juízo de valor à outras maneiras de ser criança enquanto indivíduo.  

                                                 
7 Não se pode afirmar com certeza quanto ganha um Youtuber, porém o site Social Blade fornece uma base estimada 

desses valores por meio de métricas baseadas no número de inscrições no canal, visualizações nos vídeos e outros dados 

de audiência fornecidos pelo próprio Youtube. Segundo esse site, o canal @whinderssonnunes, segundo colocado no 

TOP 100 dos Youtubers no Brasil, baseado em número de inscritos no canal, chega a ter um rendimento de mais de 170 

mil dólares por mês. 
8 Viralizar é um termo que surgiu com o crescimento do número de usuários dos blogs e sites e aplicativos de redes 

sociais. A palavra é utilizada para designar os conteúdos que acabam ganhando repercussão, muitas vezes inesperada, 

na Internet. 
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 Quando isso acontece, acaba-se perdendo uma coisa essencial: a possibilidade   

de compreender o mundo contemporâneo. Assim, segundo Jurandir Freire Costa (2004), 

não podemos descrever a contemporaneidade como uma “esfera esburacada” na qual não 

estão presentes os valores e modos de ser e estar tradicionais para nós. Precisamos 

enxergá-lo como fruto de diversas adaptações e transformações, que resultam em uma 

nova maneira de construir subjetividade. 

A atual geração de crianças está crescendo consumindo mídia de forma diferente, 

e isso implica transformação. Esperar para assistir o desenho preferido não é mais 

necessário, em apenas alguns cliques obtêm-se o que se deseja ver. Aliás, esperar é uma 

das palavras que se encontra em falta no vocabulário de hoje. A criança não é mais uma 

receptora passiva, ao contrário, é aquela que além de espectadora é produtora de 

conteúdo. 

O Youtube, site de rede social de compartilhamento de vídeos, passou a ser 

entendido pelos usuários da rede mundial de computadores como uma plataforma 

poderosa de distribuição de conteúdo próprio, dando início, assim, a um processo de 

transformação nas relações que os usuários mantêm com a superexposição e a intimidade. 

Dessa forma, encontramos nos Youtubers Mirins, não apenas o efeito dessas 

transformações, mas também, o instrumento desses novos modos de ser9. 

Os “diários éxtimos” (SIBILIA, 2008, p. 12), que consistem em expor a própria 

intimidade nas vitrines globais da rede, foram vistos primeiramente nos blogs, mas agora 

podem ser encontrados nos vídeos compartilhados por essas crianças. O público e o 

privado são cada vez mais limítrofes, não há o que não se possa falar e há sempre pessoas 

para ouvir. Por isso, o anonimato não é mais uma prática desejada. Expor-se ao olhar do 

outro é necessário para existir nos dias de hoje. Esse prazer de ser visto é entendido como 

característico do regime de visibilidade que permeia a contemporaneidade. 

  Esses novos modos de ser não se resumem apenas às relações com o público e o 

privado, ou com a exposição e a intimidade. Estão relacionados, também, com a forma 

como a infância tem sido vivida nos dias atuais. Pode-se constatar, por exemplo, uma 

preocupação com o futuro que antes era inerente ao pensamento de uma criança. Fama e 

                                                 
9 No subcapítulo de História da sexualidade intitulado Método, Foucault (1980) apresenta a lógica do efeito-

instrumento. Segundo essa lógica, sob o pensamento de Ferraz (2013), não se deve operar um objeto com a via de mão 

única causa-efeito, mas antes deve-se remetê-lo ao complexo tecido histórico-cultural pertencente. No caso, os 

Youtubers Mirins são, ao mesmo tempo, expressões e instrumentos desses novos modos de ser da criança na 

contemporaneidade.  
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sucesso são termos conhecidos e fazem parte do “negócio” gerido pelos Youtubers Mirins. 

Ter tempo para estudar, brincar e gravar vídeos é essencial para essa prática que, aos 

poucos, tem ganhado vestimenta de profissão.  

Esses achados, portanto, foram fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa 

de campo. Foi pensando neles que se desenvolveu um questionário com intuito de saber 

um pouco mais sobre a configuração desse fenômeno na sociedade. Por isso, os locais da 

abordagem em Brasília - Rodoviária do Plano Piloto e Parque da Cidade -  foram 

escolhidos por serem lugares de grande movimentação e intersecção de pessoas de ambos 

os sexos, de diferentes idades e classes sociais. 

  O questionário da pesquisa de campo foi elaborado para que a obtenção das 

respostas fosse fácil e rápida, tendo em vista que a maioria das pessoas nos locais 

escolhidos poderia estar com pressa. Constituído por doze perguntas subjetivas, o 

questionário era sempre aplicado em dupla. Enquanto um integrante fazia as perguntas e 

anotava, outro mediante autorização, gravava a voz com o celular e registrava possíveis 

expressão físicas dos entrevistados.  

Ainda que muitas pessoas já tivessem ouvido falar dos Youtubers Mirins, as mais 

velhas não eram acostumadas, ou pelo menos não demonstraram estar inscritas nos canais 

e nem terem uma frequência para assistir os vídeos. Para as mais novas, entretanto, 

inscrever-se em um canal e assistir os vídeos todos os dias foi um discurso frequente. Em 

seguida, quando interrogados sobre o motivo que os leva a seguir determinado Youtuber 

Mirim, os respondentes disseram com frequência que é o “conteúdo” produzido por essas 

crianças e a “identificação” que os fazem segui-los.  

Ao serem questionados sobre os pontos positivos obtidos da prática exercida pelos 

Youtubers Mirins, uma frequência no discurso dos entrevistados nos chamou atenção. O 

“desenvolvimento cognitivo” foi um termo citado com frequência e nos fez refletir sobre 

os ideais performáticos que são engendrados na sociedade contemporânea. 

Tal achado pode ser relacionado ao pensamento de Ehrenberg (2010) uma vez que 

as crianças buscam – e até mesmo são incentivadas – a se tornarem, ou aparentam ser, 

cada vez “melhores”, gestoras de si e uma “celebridade” graças a seu mérito próprio.  

Assim, até um período como a infância, que deveria, em primeira instância, ser voltado 

para o lúdico, começa a ser destinada ao aperfeiçoamento com vistas a um futuro de 

sucesso. 
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Esse estímulo ao desenvolvimento cognitivo e à autonomia se contrapõe na 

pesquisa com os pontos negativos sugeridos pelos entrevistados. O “tempo perdido na 

infância” e a “superexposição” foram dois termos frequentes. O primeiro, curiosamente, 

explicitado por pessoas de gerações mais velhas, vincula-se à impressão que sem os 

recursos tecnológicos de hoje, a infância de outrora, com brincadeiras na rua e sem 

Internet, era a infância de verdade. Talvez, isto possa aparentar certo determinismo 

tecnológico, ou reforçar o saudosismo10. Entretanto, percebeu-se com a pesquisa que as 

pessoas das gerações mais velhas, em sua maioria, não concordam com os novos modos 

de infância.  

Já a superexposição não ficou restrita às gerações. Parece que, entre as pessoas 

entrevistadas, havia um limite imposto à exposição na rede, embora não seja possível sua 

convenção. Nesse contexto, a superexposição só foi considerada ruim quando se 

relacionava aos perigos existentes na Internet. Para alguns entrevistados, entretanto, esse 

problema poderia ser contornado: bastava que os Youtubers Mirins fossem acompanhados 

por um responsável. Para outros, era “um caso a ser conversado”. Dessa forma, podemos 

constatar que há uma legalidade imposta à superexposição no Youtube. 

A possibilidade de fazer os próprios vídeos permite às crianças, que outrora não 

tinham um lugar de fala, a atuação e exposição de seus problemas, angústias, pensamentos 

e contextos. Assim, as crianças passam a ter um meio para compartilhar suas experiências 

e, também, olhos para as vigiarem. Para Fernanda Bruno (2013), no Youtube e nos 

diversos dispositivos que constituem o ciberespaço, pode-se assistir um crescente retorno 

da exposição do indivíduo comum à visibilidade. A via de mão dupla “ver e ser visto” 

ganha sentidos atrelados à reputação, pertencimento, admiração e desejo, conferindo, 

assim, à visibilidade uma conotação prioritariamente positiva, desejável, que ressoa nos 

sentidos sociais que a vigilância assume atualmente. 

Quando questionados se já haviam percebido conteúdo publicitário nestes canais 

a maioria respondeu que sim e que essa prática não era correta. O que guiou um 

comportamento interessante na questão seguinte. Quando indagados se já haviam 

consumido algo que fora anunciado por crianças no Youtube, a maioria dos respondentes 

afirmaram de forma veemente que nunca haviam consumido nada por influência de 

                                                 
10Determinismo Tecnológico é atualmente a teoria mais popular sobre a relação entre tecnologia e sociedade. Ela tenta 

explicar fenômenos sociais e históricos de acordo com um fator principal, que no caso é a tecnologia. O conceito de 

“determinismo tecnológico” foi criado pelo sociólogo americano Thorstein Veblen (1857-1929) e aperfeiçoado por 

Robert Ezra Park, da Universidade de Chicago. 
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Youtubers Mirins. Alguns chegaram a utilizar a palavra “jamais”. Isso aponta numa 

tentativa do respondente de se defender de algo que possa ser mal visto pela sociedade. 

Pela própria temática da pesquisa, foi perceptível a tendência dos respondentes com idade 

acima de vinte e cinco anos em considerar, no caso de a criança anunciar determinado 

produto, que ele não deveria ser consumido. Essa atitude está ligada intimamente com o 

moral do indivíduo e pode ser explicada pela busca para não romper vínculos sociais com 

condutas que sejam consideradas antiéticas pela sociedade. Este comportamento revela 

que reduzir a idade de produção e absorção de conteúdo publicitário ainda não é bem vista 

pelos entrevistados. É algo que fere os padrões morais da sociedade. Mesmo assim, o 

interesse do poder do capital em posicionar crianças como geradoras e consumidoras de 

conteúdo pressiona à naturalização desta prática e busca subverter comportamentos que 

podem ser compreendidos como resistência, tais quais os tomados pelos entrevistados.  

Este senso de alerta não deveria se restringir apenas à esfera do conteúdo 

mercadológico. Bauman (2008) fala que na sociedade contemporânea até as 

características e comportamentos são mercadorias, isto é, se consome também 

subjetividades. O que age como um instrumento implacável de redução dos vazios de 

consumo em todos os níveis na contemporaneidade. É nesta conjuntura que crianças são 

estimuladas a performar, desenvolver suas habilidades e se exibir como se estivessem 

posicionadas numa vitrine ou gôndola de supermercado implorando para serem 

“consumidas”. Mídias sociais, como o Youtube nesta analogia, seriam grandes vitrines 

nas quais o consumidor faz sua escolha.  

Mesmo que esta visão seja drástica para o contexto, a iminência dessa realidade é 

preocupante. Ações no âmbito de políticas públicas de restrição tanto de conteúdo infantil 

- produzido por crianças - quanto de anúncios que se aproveitam da imagem e do discurso 

dos Youtubers Mirins devem ser tomadas. Como no inquérito, protocolado em março 

deste ano pelo procurador Fernando Martins do Ministério Público de Minas Gerais, que 

investiga "práticas de direcionamento de publicidade e comunicação mercadológica ao 

público infanto-juvenil com a intenção de persuadi-lo para o consumo de 

produtos/serviços” supostamente realizadas pelo canal Bel para Meninas. Ações como 

essa devem ajudar a regular o que é ou não adequado para crianças na Internet. O próprio 

Youtube desenvolveu neste ano uma plataforma exclusiva para crianças, chamada de 

Youtube Kids. Neste caso, resta ver se as crianças vão querer voltar para o cercadinho ou 

se vão preferir continuar brincando na rua. 
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Em suma, podemos dizer que todas essas pulsões citadas contribuem para a 

construção das novas subjetividades da criança na contemporaneidade. Os Youtubers 

Mirins, na lógica do efeito-instrumento, são apenas a ponta do iceberg. A construção dos 

novos modos de ser criança perpassa todas as instâncias da infância e resulta em uma 

nova configuração dessa fase importante na vida de um ser humano.  

 

Um encanto que custa caro 

 

É inegável o fato de que os modos de ser da criança na contemporaneidade estão 

passando por mudanças. Essas transformações, todavia, não são reflexos nem evoluções 

das antigas subjetividades, mas resultado da soma de diversas pulsões, tecidas no denso 

e complexo panorama sócio-histórico-cultural de uma sociedade.  

Os novos modos de ser perpassam todos os indivíduos, desde os mais novos até 

os mais velhos e, também, não ficam restritos apenas à determinadas instâncias. As 

práticas de exposição da pessoa “comum”, por um lado, são cada vez mais reforçadas 

pelas mídias sociais, como foi percebido no Youtube, e já ganharam espaço em nosso 

cotidiano. A gestão de si como uma empresa, na qual se deve ter disciplina e foco com 

máxima performance, por outro lado, é corroborada pela necessidade de ter uma boa 

imagem e ser uma pessoa autônoma - ainda que essa autonomia seja construída no olhar 

do outro. Essa empresarização de si, que requer uma responsabilidade individual - a qual 

não se pode exigir de crianças que ainda não desenvolveram por completo seu senso 

crítico - e estimula o indivíduo a superar a si mesmo constantemente faz com que ele 

busque formas de aumentar seu desempenho e enfrentar a sua realidade competitiva. 

Assim, essas subjetividades, que há algum tempo atrás eram exclusivas dos 

adultos, hoje são engendradas cada vez mais cedo nas crianças. Os efeitos-instrumentos 

dessa nova dinâmica, sem dúvida, abarcam as redes sociais e os Youtubers Mirins: a web 

2.0 e o socialcasting converteram o eu na personalidade do momento. Dessa forma, talvez 

as crianças nem saibam a que estão sendo levadas a servir, e apenas imitam os atos, 

comportamentos e os corpos de quem tem êxito, prestígio e sucesso nessa cultura. Por 

isso, é preciso refletir e problematizar sobre essa nova configuração dos modos de ser 

contemporâneos que reforçam as práticas de visibilidade, vigilância e empresarização de 

si.  
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Para futuros pesquisadores interessados na temática dos novos modos de ser da 

criança na contemporaneidade e os Youtubers Mirins, recomenda-se a exploração do tema 

com foco na cultura somática, já que é possível perceber padrões estéticos e ausência de 

diversidade racial e social nesses canais, e também da atuação do mercado comercial e 

publicitário nesse contexto. 
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