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RESUMO 

 

Esta pesquisa exploratória tem como objetivo compreender se há uma apropriação dos 

anúncios inseridos no conteúdo audiovisual infantil do Youtube, por parte de crianças de 7 a 8 

anos de idade que moram na cidade de Porto Alegre - RS. Especificamente busca: através de 

pesquisa documental e bibliográfica percorrer as leis e regulamentações que norteiam as 

práticas publicitárias; por meio de entrevistas semiestruturadas com crianças e seus pais 

desvendar qual é o seu real conhecimento sobre os anúncios publicitários e conteúdos assistidos 

pelas crianças; todavia explorar como essas crianças entendem o conteúdo publicitário e se o 

diferenciam do conteúdo audiovisual infantil. Fundamenta-se principalmente no envolvimento 

do público infantil – ainda em desenvolvimento cognitivo – por serem maiores os cuidados a 

serem tomados na sua relação com a mídia e os anúncios publicitários. Como resultado foi 

compreendido: se as crianças de 7 e 8 anos são realmente interpeladas pela publicidade inserida 

no Youtube; o entendimento destas crianças sobre a publicidade quando assistem ao conteúdo 

audiovisual infantil disponível no Youtube; o sistema de inserção da publicidade junto aos 

conteúdos dirigidos às crianças no Youtube; e ainda obtido um maior conhecimento do tema 

possibilitando contudo, a abertura de novas questões de estudo. 
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ABSTRACT 

 

This exploratory research has as purpose understand if there is an appropriation of the ads 

inserted in the children's audiovisual content on Youtube, by the children from 7 to 8 years old 

that living in Porto Alegre - RS. More specifically, it has as objective: through documental 

research and bibliography find the laws and regulation that north the advertising practices; by 

means of semi-structured interviews with children and their parents discover what is their actual 

acknowledgement about the advertisement and content watched by the children; explore how 

the children understand the advertising content and if they tell it from the proper infant 

audiovisual content. It is based mainly in the involvement of the infant audience - yet in the 

progress of cognitive development - as there must be more care about its relation with the media 

and the advertisements. As result, it was understood: if the children by the age of 7 to 8 are 

actually interpellated by the advertisement inserted in Youtube; the whole advertisement 

insertion system along with the children oriented content in Youtube; and last but not least it 

was obtained a better understanding of the subject, as long as making possible to raise new lines 

of study. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como tema a percepção pelas crianças de 7 e 8 anos da publicidade 

inserida no conteúdo audiovisual dirigido a elas no Youtube, ou seja, reconhecer em um 

primeiro momento se estas crianças assistem esta publicidade, em um segundo momento se as 

reconhecem como tais e se são adequadas às suas faixas etárias. Observamos também os fatores 

éticos e legislações e exploramos a sua relação com a publicidade, pontuando também as 

responsabilidades envolvidas.   

Entendemos aqui como conteúdo audiovisual dirigido às crianças, as produções 

audiovisuais como desenhos animados, seriados, musicais e programas educativos, todos estes 

citados, em sua maior parte, produzidos para a televisão ou cinema e criados para atingir o público 

infantil, que, posteriormente são disponibilizados pelos usuários do e no site Youtube. Este 

“conteúdo infantil” também será denominado neste trabalho de conclusão de curso de “conteúdo 

dirigido às crianças”, “conteúdo audiovisual dirigido às crianças” ou “conteúdo infantil” a fim de 

evitar, parcialmente, redundâncias nos postulados, na medida em que, se não tratados, afetariam 

de modo negativo o estilo e a clareza do texto. 

O Youtube é uma plataforma online que armazena inúmeros vídeos dos mais diversos 

gêneros que podem ser visualizados por quem tiver acesso à Internet. Assim como a maior 

parte dos vídeos, os de conteúdo infantil são também disponibilizados pelos próprios usuários, 

abarcando desenhos animados, programas de auditório, seriados infantis e musicais entre 

outros, quase todos antes produzidos para a televisão. Este site também proporciona inserções 

publicitárias entre vídeos e antes deles, uma vez que relacionamos isto ao conteúdo infantil 

disponível no Youtube, e considerando este conteúdo como de interesse de crianças, remetemo-

nos imediatamente aos riscos e possíveis danos destas inserções, ao direcionamento dos 

comerciais para este público, ao perfil das crianças que tem acesso a tal conteúdo e ao grau de 

diferenciação delas referente a ambos os conteúdos (vídeo infantil e publicidade). 

Diante deste tema, os problemas de pesquisa são: As crianças de 7 e 8 anos são 

realmente interpeladas pela publicidade inserida no Youtube? Qual a percepção e entendimento 

destas crianças sobre a publicidade quando assistem ao conteúdo audiovisual infantil disponível 

no Youtube? Qual a produção de sentido das crianças sobre essa publicidade? Como é inserida 

a publicidade junto aos conteúdos dirigidos a crianças no Youtube? Qual o conhecimento dos 
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pais ou responsáveis dessas crianças sobre o conteúdo assistido e a publicidade? Quais são as 

regulamentações que norteiam tais práticas no Brasil (política do site e legislação vigente)? 

O objetivo geral do estudo é compreender se há uma apropriação dos vídeos 

publicitários inseridos no Youtube por crianças de 7 a 8 anos de idade, em número igual de sexo 

feminino e masculino, residentes em Porto Alegre. Especificamente buscaremos entender quais 

as regulamentações que norteiam as práticas publicitárias e se o Youtube está ajustado às leis 

brasileiras; também buscaremos identificar se os pais ou responsáveis pelas crianças tem 

conhecimento dos anúncios inseridos e do conteúdo assistido. Sobretudo buscaremos perceber 

como as crianças de 7 a 8 anos de idade entendem o conteúdo publicitário e se o diferenciam 

do conteúdo audiovisual infantil. 

Este estudo se norteia a partir de vários pilares, o primeiro se baseia no fato de que toda 

mudança, adaptação ou transformação nas formas de comunicação devem ser estudadas e 

compreendidas.  

A cada dia que passa inventa-se uma aplicação diferente para a imagem eletrônica. 

[...] E se incluirmos na categoria de imagem eletrônica os trabalhos produzidos 

com recursos, processos ou suportes informáticos, então teremos de elevar o seu 

campo de abrangência a qualquer enésima potência (MACHADO, 2001, p.46). 

A Internet se mostra, há algum tempo, como a mais promissora plataforma de 

comunicação. Segundo dados coletados no Mídia Dados1 o acesso à Internet no Brasil 

aumentou de 26% a 65% entre 2003 e 2013.  Diferente das mídias tradicionais, ela possibilita 

a participação dos receptores na elaboração de diferentes conteúdos, exigindo, em consequência, 

a reavaliação das teorias vigentes. 

Toda produção publicitária é desenvolvida para um fim e deve ser inserida segundo 

especificações de necessidades e respeitando as legislações e o código de conduta da prática 

publicitária no Brasil (CONAR)2. Portanto, é importante delimitar as responsabilidades das 

partes para poder ter um real controle do conteúdo disponível. 

Como explica Machado (2001) toda produção é realizada para atingir um alvo 

especifico, e configurada segundo o suporte que a conterá: 

Cada programa, cada capítulo de programa, cada bloco de um capítulo de programa, 

cada entrada de reportagem ao vivo, cada vinheta, cada spot publicitário, constituem 

aquilo que os semioticistas chamam de um enunciado. [...] Poder-se-ia dizer que 

                                                           
1 Mídia dados 2014. Disponível em http://sunflower2.digitalpages.com.br/html/reader/119/38924  
2 CONAR Conselho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária.  

http://sunflower2.digitalpages.com.br/html/reader/119/38924
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cada enunciado concreto é uma singularidade que se apresenta de forma única, mais 

foi produzido dentro de uma certa esfera de intencionalidades, sob a égide de uma 

certa economia, com vistas a abarcar um certo campo de acontecimentos, atingir 

um certo segmento de telespectadores (MACHADO, 2001, p.70). 

O segundo pilar se sustenta no envolvimento do público infantil, já que é ainda maior 

o cuidado a ser tomado para a realização das ações publicitárias, sendo para isto necessário 

o estudo das repercussões e dos responsáveis por moderar as produções publicitárias. Como 

explica Bukingham (2012), ainda não há delimitações específicas para o conteúdo infantil 

na Internet, exigindo que este seja entendido e estudado: 

Estas novas práticas indubitavelmente suscitam novas questões éticas. Os 

regulamentos que se aplicam à propaganda convencional (por exemplo, na televisão) 

ainda não se aplicam online, ou a estas formas de marketing mais penetrantes. Muitas 

das novas técnicas de marketing embaçam os limites entre mensagens promocionais 

e outros conteúdos, tornando possível embutir propaganda em contextos onde é menos 

provável que ela seja reconhecida como tal (BUCKINGHAM, 2012, p. 59). 

 O terceiro pilar, de cunho pessoal, e não por isso menos importante, parte da 

curiosidade pessoal, como tia de seis pequenos: Thommy, Mickey, Nicole, Vladimir, Bastian 

e Rebeca, tornando-me curiosa e preocupada com a utilização por parte dos sobrinhos 

(crianças) do Youtube com fins de entretenimento.  

Esta pesquisa exploratória visa obter maior conhecimento do assunto e ainda descobrir 

novos campos a serem pesquisados. Esse tipo de abordagem segundo Martins (2010)  

Tem por objetivo aproximar-se do tema, criando maior familiaridade em relação ao 

fato ou fenômeno, prospectando materiais que possam informar a real importância 

do problema, o que já existe a respeito ou até novas fontes de informação, o que 

normalmente é feito através de levantamento bibliográfico, entrevistas com 

profissionais da área, visita a web sites, etc. (MARTINS, 2010 p. 4).  

A abordagem é qualitativa já que como explica Goldenberg (1999), citado por Portela 

(2004 p.2), é utilizada com o fim de obter “o aprofundamento da compreensão de um grupo 

social, de uma organização etc.” coincidente com o que buscamos nesta pesquisa: saber se as 

crianças de 7 e 8 anos que assistem a conteúdos audiovisuais infantis assistem ou não à 

publicidade inserida anteriormente. Após a obtenção dos resultados deste trabalho, novos 

estudos mais aprofundados e/ou relacionados a este tema poderão ser projetados. 

A perspectiva da pesquisa no processo comunicativo envolve tanto a observação do 

veículo midiático (Youtube), quanto dos seus receptores (crianças), a fim de compreender a 

apropriação dos conteúdos. Portanto, este estudo pode considerar-se também como uma 

pesquisa de recepção midiática. Simplificadamente entendemos por recepção mediática: o 



14 

 

entendimento, o comportamento e/ou a significação e apropriação cultural que os usuários de 

mídias dão às mensagens que são por eles recebidas. Para entender essas interações foram 

desenvolvidos os estudos de recepção, que, ao longo dos anos, tem divergido em vários 

aspectos. A seguir, analisaremos alguns desses estudos, para entendermos as escolhas na 

realização da etapa empírica. 

Recepção midiática segundo Jacks e Ecosteguy (2005, p.15) “diz respeito à relação das 

pessoas com os meios ou veículos de comunicação, com programas, gêneros e mensagens [...] 

abarcando uma complexa configuração de elementos e fatores que caracterizam o fenômeno 

como um todo”. Já sobre os estudos de recepção, Orozco (2006) os entende como uma tentativa 

interdisciplinar de entender da maneira mais integral possível as múltiplas interações e resultados 

de segmentos de audiência sempre referentes comunicacionais. O autor explica que os estudos 

de recepção tiveram um caminho conturbado de devaneios conceituais, metodológicos e 

epistemológicos.  

Na análise de recepção nesses estudos, segundo Jensen e Rosengren (1990), citados por 

Jacks e Ecosteguy (2005, p. 42) “são coletados dados da audiência, através de observação e 

entrevistas em profundidade, e aplicados métodos qualitativos de análises desses dados e de 

conteúdo dos meios” ainda estes autores explicam que o que realmente caracteriza as análises 

de recepção são os comparativos com o discurso dos meios e de suas audiências.  

Outra consideração nos Estudos de Recepção apontada por Orozco (2006) é sobre os 

referentes das audiências. Esses referentes podem ser culturais (gênero, raça, etnia, classe, idade, 

procedência) ou das próprias histórias pessoais dos sujeitos (experiências, destrezas, 

capacidades) tendo esta característica menor ou maior influência nos resultados dos estudos de 

recepção, por tanto devem ser consideradas no processo.  

Em suas interações comunicacionais, os membros da audiência continuam sendo 

sujeitos sociais situados, e desde esta posição estabelecem a sua interação 

comunicacional.  Por isto é importante obter um conhecimento, mais integral possível 

da sua realidade e contexto para explorar particularmente as suas mediações 

(OROZCO, 2006, p.24, tradução livre da autora). 

Antes de inferir sobre possíveis efeitos que o Youtube provoca nas crianças de 7 e 8 anos, 

é necessário ainda descobrir o seu comportamento ao assistir o conteúdo audiovisual infantil e 

se elas realmente ficam expostas (assiste) a esta publicidade. 
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Desenvolvemos a etapa teórica através de pesquisa bibliográfica, que como explica 

Fonseca (2002) é realizada através de levantamentos previamente analisados em meios escritos 

e eletrônicos. Os temas abordados são publicidade, recepção midiática, ética, Internet e 

comunicação dirigida à criança.   

Os principais autores utilizados para o entendimento dos estudos de recepção foram 

(ESCOSTEGUY; JACKS, 2005; JACKS; MENEZES; PIEDRAS, 2008; OROZCO, 1994). Na 

conceitualização e caracterização dos meios de comunicação tradicionais são (DIZART, 2000; 

PINHO, 2000; SANTAELLA, 1992; THOMPSON, 1998; WOLF, 2002).  

Na publicidade os autores utilizados foram (GOMES, 2001; MACHADO, 2001, 2003, 

2007; PINHO, 2000; SAMPAIO, 1995; RAMOS, 2001). Para conceitos referentes às novas 

mídias e Internet são utilizados aportes de (BURGESS; GREEN, 2009; DIZART, 2000; 

JENKINS, 2009; LEMOS, 2004; MARCOVICH, 2005; O’REILLY, 2001; PINHO, 2000; 

RENDZERKI, 2009; TORRES, 2009).  

Para definir as leis e normas éticas que regulamentam as práticas publicitárias são 

utilizados conceitos de (HERRIQUES, 2007) assim como legislações da Constituição Federal, 

o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Brasileiro de Auto-regulamentação 

publicitária disponibilizados na Internet.  

Aportes sobre comunicação dirigida à criança e desenvolvimento cognitivo das crianças 

dos autores (ARAUJO; FERREIRA, 2013; BUCKINGHAM, 2007, 2012; HENRIQUES, 2007; 

LINN, 2006; PALANGANA, 2001; PONTE, 2012; SAMARGO, 2001; SHAFFER, 2005), 

foram utilizados para a descrição das crianças aqui estudadas. 

Na implementação e análise da pesquisa empírica, são empregados modelos dos autores 

(BRITO, 2008; DUARTE; BARROS, 2005; LOPES, 2005; MARCONI, 2001; MOREIRA, 

2006; TIVINHOS, 2005) 

A etapa empírica da pesquisa é desenvolvida em três momentos: 1) Observação das 

normas e regulamentações referentes ao conteúdo infantil e à publicidade no Youtube, no 

período de junho de 2014 através da técnica de análise documental. A técnica adotada será a de 

análise documental que “é uma forma de investigação que têm como objetivo descrever e 

representar os documentos de maneira unificada e sistemática para facilitar a sua recuperação” 

(PINTEL, 2001 apud MOREIRA, 2006 p.276). Ela possibilita “cifrar em cada texto o núcleo 
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emergente que servisse ao propósito da pesquisa” (PINTEL, 2001 apud MOREIRA, 2006 

p.276) 

 2) Levantamento das regulações que norteiam tais práticas no Brasil através da técnica de 

análise documental explicada acima e pesquisa bibliográfica. No caso a técnica de pesquisa 

bibliográfica é adotada porque: 

Trata-se do levantamento de toda a bibliografia já publicada em forma de livros, 

revistas, publicações avulsas em imprensa escrita. Sua finalidade é colocar o 

pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado 

assunto, com o objetivo de permitir ao cientista o reforço paralelo na análise de suas 

pesquisas ou manipulação de suas informações (MARCONI, 2001 p. 43-44). 

 3) Entendimento a respeito da apropriação da publicidade inserida no conteúdo audiovisual 

infantil disponível no Youtube, por parte de 8 crianças de 7 a 8 anos, alfabetizadas, meninos e 

meninas, residentes em Porto Alegre, através da técnica de entrevista. Esta técnica segundo 

Ribeiro (2008 p.141) citado por Brito (2008, p. 239) é “A mais pertinente quando o pesquisador 

quer obter informações a respeito do seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes, 

sentimentos e valores subjacentes ao comportamento”. 

Cabe mencionar que, num primeiro momento, optamos pela técnica grupo focal que 

“ajuda a identificar tendências, o foco, desvenda problemas, busca a agenda oculta do problema 

[...] permite a reflexão sobre o essencial, o sentido dos valores, dos princípios e motivações que 

regem os julgamentos e percepções das pessoas” (COSTA, apud DUARTE; BARROS, 2005, 

p.180). Contudo após a leitura sobre estudos de recepção a metodologia escolhida para a 

obtenção de melhores resultados foi a de entrevistas individuais com questionário 

semiestruturado.  

Orozco (2006) expõe que os estudos de recepção têm abusado de técnicas “light” de 

investigação, colocando os grupos focais como desprovidos de criticidade e complexidade, que 

acabam despolitizando os sujeitos entrevistados, entrevistadores e os próprios objetos de estudo. 

Pelo apresentado acima, escolhemos um método que proporcionará maior riqueza de dados e 

não terá, em contraposição, a interferência da influência do grupo no sujeito entrevistado. Com 

base nessas escolhas metodológicas, os procedimentos de coleta de dados, descrição dos 

entrevistados e análise de dados serão relatados detalhadamente no capítulo empírico. 

A estrutura desta monografia está constituída por 5 capítulos. Após a Introdução, o tema 

do segundo capítulo é “Meios de comunicação tradicionais e novas mídias”, onde ambos tipos 
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de mídias são conceituados, caraterizados e levantadas algumas diferenças entre eles; 

especificamente neste capítulo é definida a Internet, por ser o meio de comunicação que faz 

possível a distribuição do conteúdo no Youtube.  

No terceiro capítulo denominado “Publicidade audiovisual que interpela as crianças no 

Youtube” definimos a publicidade e a diferenciamos da propaganda, e descrevemos a 

publicidade audiovisual e as características da publicidade na Internet e como ela é inserida. 

Em seguida, conceituamos a publicidade abusiva e enganosa, assim como os postulados éticos 

da prática publicitária e do Código de Auto-regulamentação Publicitária, fechando este capítulo 

com as características da publicidade inserida no Youtube. Ainda, antes de entendermos a 

publicidade que interpela à criança, definimos quem são essas crianças e quais são suas 

capacidades interpretativas do conteúdo midiático segundo a visão de vários autores assim 

como algumas legislações que as protegem.  

No quinto capítulo apresentamos o estudo empírico, sua metodologia, características 

dos entrevistados, cruzamentos e análises obtidas. Finalmente, no sexto capítulo são trazidas as 

considerações finais desta pesquisa onde retomamos os objetivos e apresentamos os resultados. 
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2 MEIOS DE COMUNICAÇÃO TRADICIONAIS E NOVAS MÍDIAS: RELAÇÕES E 

DIFERENÇAS. 

 

Nos meios de comunicação como um todo, têm acontecido inúmeras transformações, 

em sua maioria propiciadas pelas novas tecnologias, facilitando tanto a produção como a 

distribuição dos conteúdos e até acelerando o ritmo do dia-a-dia. A televisão, jornais, rádios, 

revista e a mídia externa têm que se adaptar e correr no mesmo ritmo das novas mídias para 

não ficar de fora. Neste capítulo são conceituados os meios de comunicação tradicionais. A 

seguir apontamos algumas características entendidas como pertinentes para entender o 

contexto desta pesquisa, assim como também as suas diferenças conceituais com as novas 

mídias. 

Não nos deteremos aqui a discutir, por exemplo, a problemática da terminologia meio3 

de comunicação, pois mesmo que a tecnicidade e os esclarecimentos dos termos sejam 

importantes para um trabalho acadêmico, precisamos ter foco nos pontos que irão nos ajudar 

a entender e situar-nos no contexto da problemática proposta por esta pesquisa. 

 

2.1 MEIOS DE COMUNICAÇÃO TRADICIONAIS OU MÍDIAS TRADICIONAIS 

 

Somente na década de 1920 (BRIGGS; BURKE, 2006) foi quando as pessoas 

começaram a falar a palavra mídia, isto de acordo com os registros do Oxford Engolis 

Dictionary, mas logo após, uma geração mais adiante já começou a mencionar uma “revolução 

da comunicação”. Segundo os autores, já na primeira metade do século XX teve início o interesse 

acadêmico pelo estudo da propaganda, porém, foi com a era do rádio que o mundo acadêmico 

começou a reconhecer a importância da comunicação oral, e estudar seus primórdios na Grécia 

antiga e na idade média. Finalmente, ainda segundo Briggs e Burke (2006) com a entrada da 

televisão, na década de 1950, deu-se o surgimento da comunicação visual, e da 

interdisciplinaridade da comunicação, realizando-se a partir daqui, estudos sobre ela nas 

diferentes áreas (economia, literatura, história, psicologia, sociologia, etc.). Desta forma, 

conforme o apresentado pelos autores, apareceram naquele tempo as primeiras denúncias da 

                                                           
3 ARAÚJO, Alberto Ávila. “Problematizando o conceito “meio” de comunicação” Disponível em 

http://revistas.unibh.br/index.php/ecom/article/viewFile/486/275  

http://revistas.unibh.br/index.php/ecom/article/viewFile/486/275
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então “Nova mídia”, tendo estas denúncias sempre o mesmo padrão de serem tiranizadas, 

repetindo-se isto até hoje seja para a televisão ou para a Internet. 

Hoje, são conhecidos como os meios de comunicação tradicionais, a televisão, o jornal, 

rádio, cinema, revistas e outdoor. Também são muitas vezes relacionados com a teoria dos mass 

media, devido ao fato de que eles foram os primeiros meios de comunicação a possibilitar a 

transmissão de mensagens em grande escala.  

Os termos “mídia de massa” e “meios de comunicação de massa” são provenientes do 

mass media em inglês. Nesta teoria, os meios de comunicação tradicionais são caraterizados por 

apresentar uma comunicação de um-todos, ou seja, um emissor que se comunica com um grande 

número de pessoas. Este “grande número de pessoas” seria a massa. Segundo Wolf (2002) a 

massa está formada por um conjunto de indivíduos, no qual seus membros são “essencialmente 

iguais”, “indiferenciáveis”, mesmo que procedam de ambientes diferentes, heterogêneos, e de 

todos os grupos sociais, ainda acrescenta que nesta teoria dos meios de comunicação de massa 

os receptores são vistos como autônomos, separados uns dos outros. Em “A mídia e a 

modernidade” Thompson (1998) explica que “o termo “massa” é especificamente enganoso. 

Evoca a imagem de uma vasta audiência” quando na realidade há meios de comunicação com 

audiências menores e especializadas, ao que também agrega que:  

Devemos abandonar a ideia de que os destinatários de produtos de mídia são 

espectadores passivos cujos sentidos foram permanentemente embotados pela continua 

recepção de mensagens similares. Devemos também descartar a suposição de que em 

si mesma seja um processo sem problemas, acrítico, e que os produtos são absorvidos 

pelos indivíduos como uma esponja absorve água (Thompson, 1998, p.31). 

Abraham Moles (1986 apud SANTAELLA 1992) que compartilha semelhança com a 

descrição de Wolf (2002) sobre os meios de comunicação de massa, explica que esta ocorre entre 

um emissor e uma multiplicidade de receptores, que por sua vez, contrasta com a comunicação 

de pessoa a pessoa, na qual o emissor escolhe seu receptor, e o receptor aceita seu emissor: a 

comunicação de massa é anônima e ela leva em consideração somente seus traços gerais. Esta 

teoria traz consigo a ideia de uma homogeneização das massas, isolamento e submissão dos 

receptores, relacionando-se assim com a teoria da agulha hipodérmica4. 

                                                           
4 Teoria da Agulha Hipodérmica ou da Bala Mágica: Teoria da Comunicação que defende que o receptor absorve 

integramente a mensagem do emissor sem nenhum tipo de filtro ou barreira, obtendo o receptor a resposta desejada, 

como se uma agulha fosse injetada no cérebro do receptor.  



20 

 

Os que aqui chamamos meios de comunicação tradicionais, são denominados por Dizart 

(2000) também como “mídia velha” que segundo ele, “estão sendo desafiados pela Internet e por 

outras tecnologias que oferecem opções mais amplas de serviços de informação e 

entretenimento” (DIZART, 2000 p.19) significando a mídia de massa, este último, coloca uma 

das principais diferenças entre as mídias tradicionais e as novas mídias, citando os analistas John 

Browning e Spencer Reiss (1991): 

Mídia de massa, historicamente significa, produtos de informação e entretenimento 

centralmente produzidos e padronizados, distribuídos a grande públicos através de 

canais distintos. Além disso, a nova mídia em geral, fornece serviços especializados a 

vários pequenos segmentos de públicos. [...] Como dizem os analistas eco econômicos 

John Browning e Spencer Reiss, a mídia velha divide o mundo entre produtores e 

consumidores: nós somos autores ou leitores, emissoras ou telespectadores, 

animadores ou audiência; como se diz tecnicamente essa é a comunicação um-todos. 

A nova mídia pelo contrário da a todos a oportunidade de falar assim como de escutar. 

Muitos falam com muitos – e muitos respondem de volta (DIZART, 2000, p. 23). 

Mesmo que mencionados, superficialmente, não é o objetivo deste capítulo debatermos 

a respeito da homogeneidade ou heterogeneidade da massa, massmidiologia e cultura de massa, 

entre outros conceitos, tão amplamente discutidos pelas diferentes teorias da comunicação. No 

entanto, buscaremos definir alguns conceitos sobre os meios de comunicação tradicionais e suas 

características para podermos, com isso, levantar as relações e diferenças com as chamadas 

novas mídias. 

 Apesar da teoria de comunicação de massa ter postulados polêmicos, ainda podemos 

resgatar dela algumas características dos meios de comunicação tradicionais. Conforme as 

contribuições de Thompson (1998), citaremos algumas: para o autor, em primeiro lugar, temos 

a mercantilização dos meios de comunicação; neste aspecto, por terem sido desenvolvidas 

tecnicidades para a produção dos conteúdos midiáticos, assim como a produção de objetos (ex.: 

Jornal, revista, papel, antenas de difusão, câmeras para filmagens, troca de anuncio e manutenção 

da estrutura dos outdoor), as mídias tradicionais acabaram passando por um processo de 

valorização econômica, devendo este valor econômico adquirido ser pago perante aquisição do 

produto, ou através de conteúdo publicitário nas impressões ou programações.  

A segunda característica apanhada por Thompson (1998) tem a ver com o contexto de 

recepção: ele explica que, na comunicação de massa, assim como na maioria das formas de 

comunicação, o contexto de recepção é diferente do contexto de produção ou emissão, sendo 

ainda, o fluxo de comunicação de sentido único e “a capacidade de intervenção ou contribuição 

dos receptores é estritamente circunscrita” (THOMPSON, 1998, p 34). A “extensão da 
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disponibilidade das formas simbólicas de tempo e espaço” é a terceira característica apresentada: 

neste caso, ele explica que as mensagens mediadas são disponibilizadas nos contextos mais 

remotos, reforçando ainda mais a diferença de contextos entre produção e recepção.  

Como quarta característica, ainda Thompson (1998) coloca que, em princípio, os meios 

de comunicação de massa são disponibilizados para uma pluralidade de pessoas. Ele ainda 

entende que esta característica poderia vir a ser cada vez mais negligente com as novas 

tecnologias – colocação que de fato aconteceu – pois os meios de comunicação tradicionais 

passaram cada vez mais a oferecer produções para públicos segmentados e de nicho. 

Outra das características dos meios de comunicação tradicionais que podemos identificar 

radica na sua periodicidade. Na televisão e no rádio esta característica é detectável com maior 

facilidade. A programação tem horários, capítulos e blocos pré-estabelecidos, sendo assim, os 

usuários, antes da existência das novas mídias, não podiam ter acesso a programações mais 

antigas, fora quando reemitidas pelas emissoras. Os jornais e revistas tem edições que, após um 

certo período eram difíceis de obter acesso, sendo disponibilizadas somente em bibliotecas que 

guardam as edições. Os outdoors são substituídos a cada 15 ou 30 dias aproximadamente. O 

cinema tem programação de filmes específicos, também preestabelecida em horários e dias.  

Podemos observar que a periodicidade ainda persiste nos novos meios de comunicação; 

contudo, o processo de produção e emissão é muito mais rápido, acelerando também a entrega 

das mensagens e o consumo delas por parte dos usuários. Já a disponibilização de informações, 

programações ou edições nas novas mídias não dependem somente dos produtores, pois, já “nada 

impede” aos receptores de reproduzir e disponibilizar o conteúdo de novo a todos os usuários, 

indiferentemente do tipo de mídia para a qual foi produzido (tradicionais ou novas). Sobre esta 

possibilidade de disponibilizar e replicar os conteúdos através das novas tecnologias, e 

concordamos com o levantamento a respeito dos produtores de mídia que diz: 

Produtores de mídias só encontrarão a solução de seus problemas atuais readequando 

o relacionamento com seus consumidores. O público, que ganhou poder com as 

novas tecnologias e vem ocupando um espaço na intersecção entre velhos e os novos 

meios de comunicação, está exigindo o direito de participar intimamente da cultura. 

(JENKINS, 2009 p.53)   

Quando ainda “reinavam” as mídias tradicionais Defleur e Balll-Rokeach (1993, p. 370) 

afirmavam que “Sistemas de mídia bem sucedidos do futuro terão de oferecer melhor 

combinação de conteúdo, comodidade, custo e acessibilidade do que as pessoas já dispõem nas 

televisões, rádios, cinemas, estéreos, jornais, livros e revistas”. No próximo tópico iremos 
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conceituar e entender melhor as características das novas mídias, desvendar qual dessas 

características dos “sistemas bem sucedidos do futuro” de Defleur e Balli-Rokeach efetivamente 

acontecem hoje e particularmente, trataremos de uma delas, a Internet. 

 

2.2 NOVAS MÍDIAS 

 

  O termo de “novas mídias” (BRIGGS; BURKE, 2006) se mostra instável e em constante 

transformação já que com o advento de novas tecnologias e novos meios de comunicação, muitas 

vezes as anteriormente “Novas Mídias” passam a formar parte das mídias tradicionais ou meios 

tradicionais de comunicação.  

As novas mídias são objetos culturais que usam a tecnologia computacional digital para 

distribuição e exposição. Portanto, a Internet, os sites, a multimídia de computadores, 

os jogos de computadores, os CD-ROMS e o DVD, a realidade virtual e os efeitos 

especiais gerados por computador enquadram-se todos nas novas mídias. Outros 

objetos culturais que usam a computação para produção e o armazenamento, mas não 

para a distribuição final – programas de televisão, filmes de longa-metragem, revistas, 

livros e outras publicações com base no papel, etc. – não são novas mídias 

(MARCOVICH in LEÂO 2005, p. 29).  

Neste particular não nos aprofundaremos sobre a origem das novas mídias, devido a que 

nem todas elas têm relação com o Youtube e porque com o ritmo acelerado das novas 

tecnologias, muitas vezes o que os autores denominam novas mídias, acabam não sendo tão 

novas.  

Ainda antes de começarmos a caracterizar as novas mídias e levantar as diferenças com 

as mídias tradicionais é necessário, também, explicar que conceituamos, aqui, as novas mídias, 

mas não utilizamos somente conteúdo bibliográfico dos estudos das novas mídias, nos utilizamos 

também de estudos da Cibercultura, quando se referem às novas mídias ou à Internet, já que 

existem diferenças entre estes tipos de pesquisa.  

Conforme entendido por Malkovich in Leão (2005 p. 26) a Cibercultura compreende "o 

estudo dos vários fenômenos sociais associados à Internet e outras novas formas de comunicação 

em rede" havendo nestes estudos ênfases nos fenômenos sociais. Já as pesquisas de novas 

mídias, segundo o autor, se ocupam dos “objetos e paradigmas culturais capacitados por todas 

as formas de computação, não apenas pela rede” (MARCOVICH in LEÃO 2005 p. 26). 
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Uma das características das novas mídias é de que “está expandindo dramaticamente a 

gama de recursos disponíveis para os consumidores através da Internet e de outros canais [...] a 

nova mídia é crescentemente interativa, permitindo aos consumidores escolher quais recursos de 

informação e entretenimento desejam, quando os querem, sob qual forma” (DIZARD, 2000, 

p.41). Esta interatividade mencionada por Dizard, é muito questionada e polemizada. Aqui 

optaremos por entendê-la também segundo Jenkins (2009), que a descreve como: 

Potencial de uma nova tecnologia de mídia (ou de textos produzidos nessa mídia) para 

responder ao feedback do consumidor. Os fatores determinantes da interatividade (que 

é, quase sempre, pré-estruturada ou pelo menos possibilitada pelo designer) se 

contrapõe aos fatores sociais e culturais determinantes da participação (que é mais 

ilimitada de maneira geral, moldada pelas escolhas do consumidor) (JENKINS, 2009, 

P. 382). 

 A interatividade5, e mais especificamente a mediada pelo computador, trouxe uma série 

de estudos e discussões sobre os seus tipos e formas. Neste contexto a entenderemos como a 

possibilidade do usuário de escolher, tanto o conteúdo, horário e formas das informações, como 

explicado por Dizart (2000), como a possibilidade de dar um feedback e fazer possível a troca 

imediata de mensagens entre emissor e receptor colocada por Jenkins (2009). 

Outra das características que podemos expor é a que Santaella (1992) indica: para ela, as 

novas mídias proliferam em primeiro lugar “através do reaproveitamento das mídias já 

existentes, provocando um desvio produtivo no uso das tradicionais mídias de massa” 

(SANTAELLA, 1992, p.29). Este “reaproveitamento” das mídias tradicionais, é entendido por 

Jenkins (2009) como um processo natural ante o surgimento de novas mídias; contudo, ele ainda 

agrega que os meios anteriores vão sendo gradualmente substituídos. 

Palavras impressas não eliminaram as palavras faladas. O cinema não eliminou o 

teatro. A televisão não eliminou o rádio. Cada meio foi forçado a conviver com os 

meios emergentes. Os velhos meios de comunicação vão sendo substituídos. Mais 

propriamente, suas funções e status estão sendo transformados pela introdução de 

novas tecnologias (Jenkins, 2009 p. 41). 

Ao encontro de Jenkins, Chleba (2000), referindo-se aos hábitos que poderiam trazer 

consigo estas novas mídias, acredita que “novos hábitos não eliminam necessariamente os 

antigos: eles vêm somar-se ao contingente de possibilidades que a inteligência humana já 

colocou ao nosso alcance” (CHLEBA, 2000, p. 160). A visão de Dizard (2000), não é muito 

diferente, ele explica que as tecnologias recentes “estão causando grandes impactos nas mídias” 

(DIZARD, 2000, p. 24) roubando audiências de outros serviços tradicionais, este último ainda, 

                                                           
5 Ver PRIMO, Alex. Interação mediada por computador: comunicação, Cibercultura, cognição. 3ra edição, Porto 

Alegre: Sulina, 2011. 
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explica que a transição entre meios de comunicação de massa e as novas mídias estão sendo 

lideradas por tendências não somente tecnológicas, mas também sociais e políticas, isto devido 

às novas formas não somente de coletar e armazenar, mas também de transmitir a informação. 

Acontece então um reaproveitamento do conteúdo produzido para os meios de comunicação 

tradicionais nas novas mídias, ao que podemos adicionar a adaptação das antes mídias 

tradicionais para serem incluídas nas novas mídias.  

Iremos retomar agora os pontos levantados por Thompson (1998) e analisar quais das 

características dos meios de massa, que também consideramos aplicadas aos meios de 

comunicação tradicionais, se mantem ou se diferenciam nas novas mídias. O primeiro ponto 

colocado, da mercantilização dos meios de comunicação, continua vigente com as novas mídias, 

porém, em alguns casos, os custos podem ser radicalmente diminuídos, por exemplo, para jornais 

digitais existem os custos ainda da produção dos artigos jornalísticos, entretanto, sem os custos 

das impressões e do papel.  

A seguinte classificação ainda colocada por Thompson (1998), dos contextos de emissão 

e recepção, nos casos das novas mídias, se vê ainda mais intensificado, já que em questão de 

segundos, o que é publicado em um canto do mundo pode ser recebido no outro extremo, também 

no instante ou depois de vários anos e no tempo que o emissor for atrás dessas mensagens, da 

mesma forma que o receptor tem a possibilidade de interagir no exato momento em que é 

atingido.  

Sobre a pluralidade das massas, há nas novas mídias diferentes tipos de mensagens; ainda 

há aquelas que padronizam os receptores e há as mais específicas para pequenos nichos de 

receptores e com conteúdo personalizado. A maioria destas características levantadas por 

Thompson (1998) sobre a comunicação de massa, uma vez pensadas em relação às novas mídias, 

podem ser vistas como intensificadas ou alteradas e mais ainda quando relacionadas à Internet. 

Quando falamos em novas mídias, o primeiro lugar a que nos remetemos é à Internet, e 

é assim também na bibliografia consultada, ainda alguns autores entendem Novas Mídias e 

Internet como sinônimos, mas como vimos antes, a Internet é somente uma das novas mídias. 

Nesta seara, iremos também focar na Internet, não por entender que novas mídias e a Internet 

são sinônimos, mas por ser a Internet a plataforma na qual se abriga o Youtube. Este último, 

também definiremos mais adiante. 
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2.2.1 INTERNET 

 

Até o fim dos anos 80, segundo Dizard (2000, p. 25), a Internet era “um obscuro 

brinquedo tecnológico usado basicamente por um pequeno grupo de fanáticos por 

computadores. Desde então ela se transformou na rede de computadores com maior 

crescimento no mundo inteiro”.  Já na década de 90, segundo Castells (2003) o seu uso como 

sistema de comunicação se disseminou rapidamente no final do século XX e “No final de 1995, 

o primeiro ano de uso disseminado do world wide web6, havia cerca de 16 milhões de usuários 

de redes de comunicação por computador no mundo. No início de 2001 eles eram mais de 400 

milhões” (CASTELLS, 2003, p.8, marcação em itálico e número para nota de rodapé da 

autora) 

Mas o que é exatamente a Internet? Como já mencionado antes por Castells (2003), uma 

rede mundial de computadores ou terminais ligados entre si e que conforme explica Morais 

(2012, p.41) “tem em comum um conjunto de protocolos e serviços, de forma que usuários 

conectados possam usufruir de serviços de informação e comunicação através de linhas 

telefônicas comuns, linhas de comunicação privadas, satélites e outros”. Fora o conceito 

técnico, a Internet é também entendida como uma plataforma que possibilita a distribuição das 

novas mídias, e por sua vez, uma das novas mídias, que aqui optaremos por entendê-la como 

plataforma, definida, desta forma, por Tim O'Reilly (2001), este último explica que a Internet 

pode ser entendida como uma plataforma web, por armazenar e distribuir uma imensa 

quantidade de informações.  

Vantagens e oportunidades além das imaginadas são possíveis através da Internet; 

existem milhões de pessoas conectadas à plataforma e outras muitas que a utilizam tanto 

para um aproveitamento no aspecto pessoal ou profissional, estabelecendo ou reforçando 

conexões para seu desenvolvimento. A sua proliferação é uma realidade tangível onde 

interagem milhões de usuários do mundo todo.  

                                                           
6 “Teia (Rede) Mundial”. A World Wide Web é um acervo universal de páginas da Web (Web pages) interligadas 

por vínculos (links), as quais fornecem ao usuário informações de um completo banco de dados multimídia, 

utilizando a Internet como mecanismo de transporte. A WWW permite que o usuário “navegue” de uma localidade 

(site) à outra com simples cliques sobre os links. (SAWAYA, 1999, p. 516) 
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A Internet trouxe, uma nova forma de consumir a comunicação, mais rápida e 

diversificada, escolhida pelo usuário segundo preferências, tempo e desafiando limites e 

espaços geográficos, acessando conteúdos a milhões de km em segundos.  

Como toda a tecnologia da comunicação, a Internet, e por sua vez a web, teve a sua 

evolução dividida em três momentos diferentes, o primeiro da web 1.0, onde a Internet somente 

armazenava e distribuía informações, porém ainda imitava os meios de comunicação tradicionais 

e não eram exploradas todas as suas potencialidades. O segundo momento denominado por Tim 

O'Reilly (2001), de Web 2.0 e o terceiro Web 3.0. Este último conceito foi desenvolvido por 

Gary Hayes que a classifica como a web da realidade virtual, segundo explicações dele no 

gráfico abaixo7 o Youtube se enquadra na Web 2.0, por isto focaremos especificamente nesta 

última. 

 

Figura 1 – Evolução da Web 1.0 à 3.0. Fonte: Hayes (2006) 

 

Conforme visualizamos no gráfico, os tipos de site, suas características e momentos da 

web estão classificados por tempo, que assim como explicado também por Primo (2007) é 

                                                           
7 Gráfico retirado do artigo do Gary Hayes, publicado em 2006, sob o título de Web 3.0 (tradução da autora). 

Disponível em http://www.personalizemedia.com/articles/web-30/ 
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caracterizado por determinado período, contudo, mesmo já passado este período as 

características de compartilhamento do Youtube ainda se enquadram nas características da 

Web 2.0: 

A Web 2.0 é a segunda geração de serviços online e caracteriza-se por potencializar as 

formas de publicação, compartilhamento e organização de informações, além de 

ampliar os espaços para a interação entre os participantes do processo. A Web 2.0 

refere-se não apenas a uma combinação de técnicas informáticas (serviços Web, 

linguagem Ajax, Web syndication, etc.), mas também a um determinado período 

tecnológico, a um conjunto de novas estratégias mercadológicas e a processos de 

comunicação mediados pelo computador (PRIMO, 2007, p. 1). 

Primo (2007) ainda explica que esta nova geração da Web, trouxe consigo repercussões 

importantes a nível social, “processos de trabalho coletivo, de troca afetiva, de produção e 

circulação de informações”.  

Web 2.0 é um “termo cunhado por Tim O’Reilly para se referir aos novos tipos de 

empresas de mídia que utilizam redes sociais, conteúdo gerado pelo usuário ou conteúdo 

moderado pelo usuário” (JENKINS, 2009, p.388). Ainda, Jenkins explica que o O’Reilly 

considera essas empresas como criadoras de valor que utilizam a cultura participativa e a 

produção da inteligência coletiva dos seus consumidores. 

A característica mais importante para nós é a cultura participativa, definida como “cultura 

de fãs e outros consumidores que são convidados a participar ativamente da criação e da 

circulação de novos conteúdos” (JENKINS, 2009, p. 378). Esta característica torna possível o 

compartilhamento dos vídeos no Youtube por parte dos usuários. Neste caso, nem sempre a 

produção do conteúdo é realizada pelos usuários, mas sim compartilhada por eles. 

Para além das novas experiências dos usuários, a Internet trouxe também uma 

proximidade entre produtor e receptor, entre empresas e consumidores, para interatuar; eles 

podem responder, expor situações para o mundo todo. Para estas empresas a Internet possibilita 

a criação de sistemas de marketing mensurável. Pinho (2000, p. 259) o define como “um 

processo interativo no qual as respostas dos consumidores, ou sobre eles, são gravadas em um 

banco de dados para construir o perfil dos consumidores potenciais e prover informações 

valiosas que permitam um melhor direcionamento das mensagens”. 

Além de oferecer estas informações, o antes receptor, agora usuário, passa a ter o poder 

de não ser mais considerado passivo. Tornando as relações online das empresas ou instituições 

uma faca de dois gumes, elas conseguem saber com maior exatidão o que os usuários querem 
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e têm a possibilidade de se expor para muitas pessoas por valores muito mais acessíveis, porém 

têm uma maior exposição e ficam mais vulneráveis a críticas, avaliações e até rejeições pelos 

usuários. 

Na atualidade segundo o Mídia Dados 2014, no Brasil, o acesso à Internet aumentou 

de 93.200.000 para 105.100.000 de 2012 a 2013. Esses internautas8 brasileiros estão 

conformados em 51% por mulheres, em maior número das classes B e C, dados estes, que 

serão mais aprofundados na etapa empírica e que influenciaram as características da amostra. 

Nesta seara, é possível auferir que no Brasil é exorbitante o aumento ocorrido desde os 

primórdios da Internet, já mencionados em Castells (2003) onde se registravam apenas 16 

milhões de internautas.  

 

2.3 YOUTUBE 

 

Youtube (TORRES 2009) foi resultante da criatividade de dois jovens em fevereiro de 

2005, quando criaram o site para publicar seus próprios vídeos e que outras pessoas e amigos 

pudessem assistir. Aos poucos milhões de pessoas começaram a utilizar o Youtube para enviar 

todo tipo de vídeo, se tornando o consumidor, o criador, o produtor e o consumidor do conteúdo 

publicado em vídeo. O Youtube foi um site de crescimento muito rápido.  

Como vários outros empreendimentos de sucesso, o Youtube começou sem grandes 

pretensões, e em 2006 (JARVIS, 2010) o Google o comprou pelo valor de US$ 1,6 bilhão. 

Desta forma, “o Youtube cresceu a ponto de se tornar o padrão para vídeos, facilitando não 

apenas o upload 9e a execução dos mesmos, mas também a inserção - ou seja, a distribuição - 

desses vídeos em qualquer site” (JARVIS, 2010, p. 37, itálico e número para nota de rodapé da 

autora). 

Youtube é receptáculo de um amplo conteúdo audiovisual e segundo Burgess e Green 

(2009) em novembro de 2007, ele já era o site de entretenimento mais popular do Reino Unido, 

                                                           
8 Internautas: Termo utilizado para denominar as pessoas que utilizam a Internet regularmente. 
9  Do inglês up e load que significa subir e carregar respectivamente. O termo é utilizado para designar a ação de 

subir arquivos à Internet. 
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com o site da BBC em segundo lugar.  Atualmente tem uma posição privilegiada na Internet, 

segundo dados10 apresentados no próprio site, mais de um bilhão de usuários únicos11 visitam 

o Youtube todos os meses, está localizado em 61 países e 61 idiomas, mais de seis bilhões de 

horas de vídeo são assistidas por mês – quase uma hora para cada pessoa do planeta – e cem 

horas de vídeo são enviadas a cada minuto. 

Aqui entenderemos o Youtube não somente como veículo de comunicação mas 

também como plataforma (TORRES, 2009) por ser distribuidor e contendor de conteúdos 

conforme definição de O’Reilly que colocamos anteriormente. Desta forma, para usufruir de 

sua qualidade de plataforma, o usuário que queira fazer upload dos seus vídeos terá que criar 

uma conta ou canal, nele serão “alojados” todos seus vídeos e informações  como nome do 

canal, nome do usuário, playlist, suas atividades recentes e discussões. 

O Youtube representa o encontro entre uma série de comunidades alternativas 

diversas, cada uma delas produzindo mídia independente há algum tempo, mas agora 

reunidas por esse portal compartilhado. Ao fornecer um canal de distribuição de 

conteúdo de mídia amador e semiprofissional, o Youtube estimula novas atividades de 

expressão [...] Ter um site compartilhado significa que essas produções obtêm uma 

visibilidade muito maior do que teriam se fossem distribuídas por portais separados e 

isolados (JENKINS, 2009, p. 348). 

No momento de carregar o vídeo no canal, além do arquivo em formatos de vídeo, 

serão solicitados dados, tais como nome para o vídeo, descrição, palavras chaves que terão 

como objetivo ajudar na sua localização e classificação (animais, automóveis, 

entretenimento, filmes e desenhos, educação, etc.). Assim também, será apresentada a 

possibilidade de escolher se o vídeo ficará à disposição de um grupo restrito de usuários ou 

ao público em geral. 

Mesmo quem não é usuário do Youtube, pode acessar o site e visualizar vídeos de 

usuários do mundo inteiro que foram alocados de maneira pública assim como compartilhar 

os vídeos em outros sites. Contudo, para interagir, comentar, criar playlist e seguir canais é 

necessário ser um usuário do Youtube. Por ser parte do grupo do Google, é possível acessar 

o Youtube com o cadastro de uma conta Google sem a necessidade de criar um novo usuário. 

Desta forma, os usuários interagem entre si e podem não somente interatuar no 

Youtube, mas também disponibilizar o conteúdo já alocado em outras redes sociais. O 

Youtube também pode ser considerada uma rede social ou “ferramentas on-line que os 

                                                           
10 Veja mais em:  https://www.Youtube.com/yt/press/pt-BR/statistics.html  
11  Designa o número de usuários não duplicados, que utilizam o site em um determinado período.  

https://www.youtube.com/yt/press/pt-BR/statistics.html
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usuários utilizam para compartilhar opiniões, ideias, experiências, gostos, hábitos, amigos” 

(ARAÚJO in FUSER; PERCINA, 2009, p. 47). Segundo este conceito, podemos considerar o 

Youtube também uma rede social, já que o usuário que possui um perfil (canal), pode 

compartilhar opiniões, ideias (comentários, vídeos, playlist): 

O Youtube criou a possibilidade de o consumidor se expressar sobre um assunto, ou 

tema, mas não em texto, e sim em vídeo. Como o ser humano é basicamente um ser 

visual, o Youtube causou um forte impacto nas pessoas, e aos poucos milhões delas 

começaram a usar os serviços do Youtube para enviar todo tipo de vídeo [...] o 

consumidor se tornou o criador, produtor e consumidor do conteúdo publicado em 

vídeo, e o Youtube foi um dos empreendimentos de crescimento mais rápido que se 

tem notícia (TORRES 2009, p. 85). 

Particularmente vemos salientadas as características de interação, participação, 

compartilhamento e organização de informações com a participação dos usuários, Eis que é 

notório o total enquadramento na antes conceituada Web 2.0. O “armazenamento pessoal de 

conteúdo em vídeo para uma plataforma destinada à expressão pessoal – coloca o Youtube no 

contexto das noções de uma revolução liderada por usuários e caracteriza a retórica em torno 

da ‘Web 2.0” (GROSSMAN, 2006b, apud BURGESS E GREEN, 2009 p. 20 e 21). 

O conteúdo encontrado no Youtube pode ser de produção amadora, vídeos de marcas e 

celebridades, produções caseiras e até filmes e seriados disponibilizados pelos próprios 

usuários. Sobre distribuição e valorização do conteúdo: 

O conteúdo circula e é usado no Youtube sem preocupações quanto a sua origem – 

ele é valorizado e gera envolvimento de modos específicos, de acordo com seu gênero 

e seus usos dentro do site, assim com sua relevância na vida cotidiana de outros 

usuários, e não pelo fato de seu upload ter sido feito por um estúdio de Hollywood, 

uma empresa de Web TV ou por um videoblogueiro amador (BURGESS; GREEN, 

2009 p. 83). 

Retomando as distinções das novas mídias dos meios de comunicação tradicionais, 

destacamos que as novas mídias se reutilizam das produções das mídias tradicionais ou velhas 

mídias, desta maneira, grande parte do conteúdo disponibilizado no Youtube é proveniente de 

produções para a televisão e para o cinema e com direitos autorais, mesmo que em seus termos 

de serviço, políticas e normas seja proibida a disponibilização de vídeos protegidos por direitos 

autorais. Em seguida discorreremos a respeito dessas regulamentações para o uso de Youtube. 

 

2.3.1 TERMOS DE SERVIÇO, POLÍTICAS DE PRIVACIDADE E DIRETRIZES DA 

COMUNIDADE DO YOUTUBE 
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Como explicamos anteriormente, o Youtube foi comprado pela Google12. Por este 

motivo, a partir das “contas do Google”, assim, se pode ter acesso a uma conta no Youtube e 

vice-versa sem fazer um novo cadastro. Também são compartilhadas as Políticas de Privacidade 

e Termos.  

Existem muitas maneiras diferentes pelas quais você pode usar nossos serviços – 

pesquisar e compartilhar informações, comunicar-se com outras pessoas ou criar novo 

conteúdo. Quando você compartilha informações conosco, por exemplo, criando uma 

Conta do Google, podemos tornar esses serviços ainda melhores – mostrar-lhe 

resultados de pesquisa e anúncios mais relevantes, ajudá-lo a se conectar com pessoas 

ou tornar o compartilhamento com outras pessoas mais rápido e fácil. Quando você 

usa nossos serviços, queremos ser claros quanto ao modo como estamos usando suas 

informações e ao modo como você pode proteger sua privacidade (GOOGLE13). 

Segundo o Google as informações coletadas dos usuários são para oferecer melhores 

serviços, podendo ser elas básicas ou mais completas. Estas informações podem ser: 1) 

Oferecidas pelo usuário como nome, telefone, endereço ou idade, dentre outros. 2) Coletadas a 

partir do uso dos serviços do Google, que por sua vez podem ser: a) informações do dispositivo 

através do qual se utilizam os serviços obtendo dados de hardware14, versão do sistema 

operacional, se é utilizado através de uma rede móvel o número do telefone móvel através do 

qual se está tendo acesso aos serviços. b) Informações de registro, são detalhes dos serviços 

utilizados como, por exemplo, o histórico de buscas, endereço de Protocolo de Internet15, 

informações de problemas nos dispositivos e configurações ou tipo de navegador utilizado. c) 

ou Informações da localização geográfica do usuário através de diferentes tecnologias para 

localizar o dispositivo através do qual está se acessando, no caso de dispositivo móvel, isto 

acontece através de GPS16. d) Informações de cookies e identificadores anônimos, são descritos 

como tecnologia para identificar hábitos de uso na navegação e também sites visitados.  

Além disso, nas Políticas de Privacidade e Termos de do Google, é reiterado mais de 

uma vez que as informações coletadas são para um melhor desenvolvimento dos serviços e são 

utilizadas para oferecer melhores resultados nas buscas, apresentar anúncios publicitários de 

                                                           
12 Google: Google Inc. é uma empresa multinacional de serviços online e software dos Estados Unidos. 

(WIKIPEDIA) 
13 Documento eletrônico não paginado. Disponível em: http://www.google.com/intl/pt-BR/policies/privacy/ 
14 Hardware: Os componentes eletrônicos, placa, periféricos e outros equipamentos que formam um computador. 

(SAWAYA, 1999 p.210) 
15 PI ou Protocolo de Internet: É um número de protocolo que identifica, localiza e estabelece a conexão entre 

computadores ligados à Internet. (SAWAYA 1999) 
16 GPS: (Global Positioning System) - Sistema de Posicionamento Global. Modo de localizar um ponto 

especifico no mapa de uma região num software. (SAWAYA p.203) 

http://www.google.com/intl/pt-BR/policies/privacy/
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maior interesse e as informações marcadas como públicas colocadas à disposição de outros 

usuários que já possuem algum dado de contato. 

Ainda segundo os dados fornecidos no próprio site, quando o usuário concorda com os 

Termos de Serviço17, aceita também as Políticas de privacidade e diretrizes da Comunidade, 

entre estes termos de serviço o usuário é indicado a ler periodicamente os termos, pois estes são 

sujeitos a mudanças. A respeito de possíveis faltas às leis ou regulamentações salientam que a 

plataforma é controlada e oferecida pelo Youtube, que possui suas instalações nos Estados 

Unidos de América e não garante que estas sejam apropriadas para outras localizações, ficando 

sob a responsabilidade de quem acessa em outros locais o cumprimento das leis regionais ou 

nacionais. 

É colocado também que o usuário que aceita os termos declara ser maior de 18 anos, ser 

um menor emancipado ou ter a autorização dos pais ou responsáveis, além de ser totalmente 

“capaz de consentir com os termos, condições, obrigações, afirmações, representações e 

garantias descritas nestes Termos de Uso, e obedecê-los e cumpri-los” (GOOGLE18).  

Novamente reforça que o Youtube não é um Website para menores de 18 anos e que caso seja 

menor de idade e queira utilizá-lo deve discutir com os pais sobre a utilização de sites 

apropriados para a faixa etária. Recorrentemente o Youtube se exime da responsabilidade de 

links e conteúdos postados por terceiros no website. 

Outro ponto muito importante salientado nos termos de serviço é referente aos limites 

da responsabilidade, neste parágrafo o Youtube coloca: 

EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA O YOUTUBE, SEUS EXECUTIVOS, 

DIRETORES, FUNCIONÁRIOS OU REPRESENTANTES SERÃO 

RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, 

INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO OU IMPREVISTO RESULTANTE DE 

QUAISQUER (I) ERROS, EQUÍVOCOS OU IMPRECISÃO DE CONTEÚDO, (II) 

DANOS PESSOAIS OU MATERIAIS, DE QUALQUER NATUREZA, 

RESULTANTE DO SEU ACESSO E DO USO DO NOSSO SERVIÇO, (III) 

QUALQUER ACESSO OU USO DOS NOSSOS SERVIDORES PROTEGIDOS 

E/OU DE TODA E QUALQUER INFORMAÇÃO PESSOAL E/OU FINANCEIRA 

ALI ARMAZENADA QUE NÃO TENHA SIDO AUTORIZADO, (IV) 

QUALQUER INTERRUPÇÃO OU CESSAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE OU 

PARA O NOSSO SERVIÇO, [...] QUALQUER PERDA OU DANO DE 

QUALQUER NATUREZA SOFRIDO EM CONSEQÜÊNCIA DO USO DE 

QUALQUER CONTEÚDO OU E-MAIL ENVIADO, TRANSMITIDO OU DE 

QUALQUER OUTRA FORMA DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DO SERVIÇO, 

SEJA POR RESPONSABILIDADE, CONTRATO, OFENSA OU QUALQUER 

OUTRA HIPÓTESE LEGAL, E INDEPENDENTEMENTE DE A EMPRESA SER 

                                                           
17 Disponível em: https://www.Youtube.com/t/terms   
18 Documento eletrônico não paginado.  

https://www.youtube.com/t/terms
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ALERTADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. A LIMITAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE ACIMA DESCRITA SERÁ APLICADA NA MEDIDA 

MÁXIMA PERMITIDA POR LEI NA JURISDIÇÃO COMPETENTE. 

VOCÊ RECONHECE ESPECIFICAMENTE QUE O YOUTUBE NÃO SERÁ 

RESPONSABILIZADO PELO CONTEÚDO OU PELA CONDUTA 

DIFAMATÓRIA, OFENSIVA OU ILEGAL DE QUAISQUER TERCEIROS E QUE 

O RISCO DE PREJUÍZO OU DANO RESULTANTE DOS MESMOS RECAI 

INTEIRAMENTE SOBRE VOCÊ (YOUTUBE19). 

Por último, as Diretrizes da Comunidade20, regulamentam de uma maneira mais 

específica as regras e limites para os conteúdos disponibilizados pelos usuários, sendo os 

conteúdos monitorados e excluídos todos aqueles que contravenham as diretrizes. 

Especificamente não serão aceitos vídeos que contenham nudez e explicitamente se tiverem: 1) 

conteúdo sexual, havendo exceções para aqueles que têm um conteúdo educativo, científico ou 

documentário; 2) Apologia ao ódio, ofensas a grupos e com conotações xenofóbicas, 

homofóbicas, ofensas de índole religiosa etc.; 3) Conteúdo Chocante ou repugnante, referente 

a conteúdos violentos, sensacionalistas e desrespeitosos; 4) Atos perigosos e ilegais, sendo 

aquele que incita à violência ou encoraja atitudes perigosas e ilegais; 5) Vídeos envolvendo 

crianças, menores de 18 anos, nunca devem ser sexualmente sugestivos ou violentos; 6) Direitos 

autorais, devendo estes serem respeitados pelos usuários. 

Mediante o levantamento destes pontos de referência para nossa pesquisa podemos 

salientar que o Youtube através destas normas e diretrizes busca se eximir completamente das 

responsabilidades pelos conteúdos publicados por terceiros. 

 

  

                                                           
19 Documento eletrônico não paginado. 
20 Disponível em: https://www.Youtube.com/t/community_guidelines  

https://www.youtube.com/t/community_guidelines
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3 PUBLICIDADE AUDIOVISUAL QUE INTERPELA À CRIANÇA NO YOUTUBE 

 

A seguir conceituamos a publicidade, como ela surgiu e o que ela constitui. Buscamos 

entender um pouco mais sobre a publicidade audiovisual e como se apresenta na Internet. 

Também abrangemos quem são essas crianças que recebem a mensagem publicitária para poder 

falarmos depois da publicidade à que elas assistem. 

 

3.1 SOBRE A PUBLICIDADE 

 

A publicidade é entendida como a “atividade mediante a qual bens de consumo e 

serviços que estão à venda se dão a conhecer, tentando convencer o público da vantagem de 

adquiri-los” (GOMES, 2001, p. 115) Portanto, segundo a autora existiu sempre, “desde que o 

homem, artesanalmente, produziu algum bem de consumo e tentou persuadir outro homem a 

adquiri-lo” (GOMES, 2001, p. 115). 

A primeira apreciação da publicidade na história apresentada por Gomes (2001) 

parcialmente condiz com os primeiros elementos com caráter publicitário que foram 

identificados por Sampaio (1995) como sendo na antiga Roma, uma espécie de “mural” nas 

ruas mais movimentadas, as paredes das casas eram pintadas de branco e nelas escritas 

mensagens de cunho comercial em preto ou vermelho. 

“Já a publicidade toma a forma que conhecemos no final do século XIX com a 

Revolução Industrial [...] se fez necessária uma divulgação organizada de tudo que era 

oferecido” (GONÇALEZ, 2009 p.10). Com essas divergências sobre seu advento podemos 

entender que ela, a publicidade, foi evoluindo até tomar a forma como a conhecemos hoje, 

assim como a propaganda, que em muitas vezes não foi dela diferenciada. Caberá agora 

conceituá-las e distingui-las. 

Num sentido amplo, ela (a publicidade) é definida como atividade mediante a qual 

bens de consumo e serviços que estão à venda se dão a conhecer, tentando convencer 

o público da vantagem de adquiri-los. Portanto, existiu sempre: desde que o homem, 

artesanalmente, produziu algum bem de consumo e tentou persuadir outro homem a 

adquiri-lo. A história da civilização registra vários momentos em que se usou esta 
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técnica de comunicação para reforçar (antigos) ou criar (novos) hábitos de consumo 

(GOMEZ, 2001, p. 115). 

A publicidade é entendida por mensagens que buscam influenciar e persuadir o 

comportamento dos consumidores. Seu fim último é modificar as atitudes e condutas de compra 

do consumidor. A publicidade pode ser compreendida “como qualquer forma remunerada de 

apresentar ou promover produtos, serviços e marcas, feita por um patrocinador claramente 

identificado e veiculada nos meios de comunicação: rádio televisão, cinema, revista, jornal e 

outdoor” (PINHO, 2000, p. 96) a estes meios também podemos adicionar os novos meios de 

comunicação apresentados anteriormente: CD, DVD, Internet. 

Ainda que podendo ser repetitivo, cabe apresentar aqui a diferença entre publicidade e 

propaganda. Neusa Gomes (2001) levanta três elementos onde radica a sua diferença, sendo os 

da publicidade 1. “Capacidade informativa” 2. “Força persuasiva” e 3. “Caráter comercial”.   

A publicidade tem o propósito básico de disseminar informações para orientar o 

comportamento de compra e as preferências do consumidor para um determinado 

produto, serviço ou determinada marca. No entanto, na Web, a publicidade diferencia-

se fundamentalmente dos outros meios por permitir que o consumidor possa interagir 

diretamente com o anúncio. Ele pode então, clicar no anúncio para obter mais 

informações ou mesmo realizar a compra do produto (PINHO, 2000, p. 114). 

Voltando aos elementos mencionados por Gomes (2001), na propaganda os primeiros 

dois elementos permanecem constantes, porém o terceiro elemento é o “caráter ideológico”. 

Portanto, a publicidade é a ferramenta utilizada para informar e persuadir com fins comerciais, 

podendo ser de produtos ou serviços, já a propaganda busca informar e persuadir e propagar 

ideologias, princípios ou conceitos.  

Mesmo ciente da diferença entre a publicidade e a propaganda, nesta monografia 

faremos essa diferença, porém as usaremos como sinônimos já que em grande parte da 

bibliografia consultada sobre publicidade, seus usos e seus efeitos nas crianças, os termos são 

utilizados sem serem dadas as devidas diferenciações. Também na etapa empírica foi utilizada 

a palavra propaganda para denominar a publicidade, já que ela é de uso mais coloquial e mais 

facilmente entendida pela maioria das pessoas. Conforme Gonçalez (2012 p. 25) “no Brasil e 

em alguns países da América Latina, o termo “propaganda” é o mais utilizado e abrange tanto 

a propagação de ideias como a venda de produtos e serviços.”. 

Sobre seus tipos, a publicidade é definida segundo seus objetivos, podendo ser 

promocional, “é a ação de divulgar produtos e serviços apresentando seus atributos e benefícios 

com o intuito de torná-los conhecidos para os consumidores” (GONÇALEZ, 2012, p. 23). Ou 
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de objetivo institucional que “é a divulgação e valorização de marcas e empresas. Busca 

apresentar a filosofia, metas, objetivos e ações das organizações, tentando obter uma simpatia 

e construir uma boa imagem para os consumidores” (GONÇALEZ, 2012, p. 23). Ambos os 

tipos estão presentes nos diferentes meios de comunicação e tentando sempre atingir da melhor 

forma seus alvos.  

Já classificadas segundo seus objetivos, elas ainda podem ser dispostas segundo a sua 

composição (anúncio impresso, spot publicitário, filme publicitário, cartaz) ou segundo a mídia 

na qual será inserida (jornal, rádio, revista, televisão, outdoor, Internet). Sendo assim, 

partiremos a descrever respectivamente, a publicidade em foco nesta pesquisa, sendo ela de 

composição audiovisual (filme publicitário) e inserida na Internet. 

Antes de começarmos o entendimento do filme publicitário, é importante salientarmos 

que neste trabalho de conclusão, serão utilizados como sinônimos os termos comerciais 

audiovisuais, filmes publicitários e publicidade audiovisual. 

 

3.1.1 PUBLICIDADE AUDIOVISUAL 

 

A publicidade audiovisual inicia na televisão. Nesta última a sua presença é 

intensificada por estar presente no dia-a-dia nas casas de suas audiências. Desta forma ela 

passou por diferentes momentos e foi evoluindo. Segundo Ribaric (2011), desde o início a 

publicidade audiovisual também fez uso da linguagem cinematográfica, fazendo com que 

dialoguem com o espectador através do seu repertório discursivo.  

 Segundo Ramos (2004) em “Cinema, Televisão e Publicidade” nos seus primeiros anos 

a publicidade no Brasil usa o testemunhal ao vivo com a participação das “garotas propaganda” 

e também desenhos animados como principais ferramentas de persuasão. Aos poucos e junto 

com todo o pacote televisivo, os comerciais foram evoluindo e passaram a ser reconhecidos 

internacionalmente em 1971, quando o Brasil ganha seus primeiros leões, de prata e bronze 

respectivamente no festival de Cannes em Sawa, com os comerciais “o nobre” para Mortadela 

Swift e Overturn para Cofap, tornando-se assim a publicidade audiovisual mais especializada: 

Os filmes publicitários iriam se alimentar da linguagem do cinema, filmando em 

película, buscando a qualidade da imagem analógica e o “estilo de cinema”: o filme 
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em preto e branco, a referência aos gêneros consagrados, a temas à dramaturgia 

cinematográfica. Com a possibilidade da digitalização do cinema e a partir das 

gerações que tem como referência o vídeo, a televisão e a publicidade, essa influência 

vai inverter-se: o cinema passa a incorporar a linguagem do vídeo desenvolvida pela 

publicidade (BENTES in MACHADO, 2003, p. 124). 

 

Normalmente, a publicidade audiovisual tem uma curta duração, apenas 30 segundos, 

com raras exceções, por isto “devem ser muito bem aproveitados, organizados e produzidos. 

Além do alto custo da veiculação de um comercial na televisão, uma qualidade mal explorada 

ou um conceito ambíguo, por exemplo, pode ocasionar uma grave falha de comunicação” 

(RODRIGUES, 2007 p.2) 

A diferença entre a publicidade impressa ou visual e a publicidade sonora é que nesta 

primeira há a possibilidade de impactar o público através da visão e na segunda pelo som, o que 

possibilita um maior envolvimento. Como toda publicidade, busca impactar profundamente, e 

para isso se utiliza de vários gêneros que podem ser (BARRETO, 2010) humor, drama, terror, 

romance ou suspense. Segundo Barreto (2010) ele deve ser feito para agradar pessoas de 

culturas, gostos e até idades diferentes, mesmo sendo especificado um público determinado. 

Em sua maioria, os comerciais audiovisuais, foram e ainda são vinculados na televisão, 

interagindo com a programação televisual. Com o advento das tecnologias e da Internet, 

passaram também a ser inseridos em diferentes sites, principalmente em plataformas que 

distribuem produções audiovisuais, como o Youtube.  

 

3.1.2 PUBLICIDADE NA INTERNET 

 

A Internet foi evoluindo e junto com ela a publicidade; desta forma começa a produzir 

um grande impacto em todas as formas de comunicação e, como consequência, aperfeiçoa a 

publicidade. Na plataforma web “fatores como custo baixo, interatividade e o acesso de 

usuários aumentando a cada dia” (GONÇALEZ, 2012, p. 82) facilitam a inserção de 

publicidade nela. 

Até a metade dos anos 90, a rede não veiculava praticamente nenhuma publicidade e 

não funcionava como um canal direto de vendas. Agora o merchandising eletrônico é 

a atividade que mais cresce na rede. O processo começou lentamente, com empresas 
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desenvolvendo páginas na web que continham apenas propagandas institucionais. No 

final da década esse panorama já estava mudado (PINHO, 2000, p. 29). 

Pinho (2000), descreveu os anos que ele entende como primeiros da publicidade na 

Internet. De lá para cá, a publicidade passou a tomar conta da rede e se posicionam em portais21 

de notícias, blogs22, redes sociais, buscadores23, e-mails24. Desta forma, parece que a regra hoje, 

é encontrar anúncios publicitários nos sites e a exceção é não encontrá-los. Ela ainda pode ser 

inserida na Internet de forma gratuita ou ainda paga. As ferramentas pagas usualmente são 

inserções em sites com grande número de acessos25. Classificaremos aqui as ferramentas 

publicitárias pagas, especificamente banners e vídeos, visto que as inserções publicitárias no 

Youtube e que hipoteticamente estariam sendo assistidas e ou visualizadas pelas crianças são 

desta natureza.   

A mais comum das ferramentas de publicidade online são os banners, cujo nome vem 

do inglês e significa bandeira ou estandarte. É uma das mais caras, podendo se apresentar em 

diferentes tamanhos e formatos. Podem ser uma peça gráfica estática, ter uma animação em 

gif26 ou flash27, vídeo hospedado em uma plataforma de vídeo e até áudio em qualquer uma das 

mencionadas anteriormente. Normalmente, o anunciante, através de uma agência, que produz 

o material, adquire o espaço para inserção do seu banner. Os banners possuem links e 

direcionam para algum site onde o usuário pode obter mais informações sobre o produto ou 

promoção, ou ainda ser direcionado diretamente à loja online. O varejo digital ou lojas e-

comerce28 costumam utilizar amplamente este recurso. 

Como colocado acima, os vídeos na Internet podem ser inseridos em banners, mas 

também diretamente em plataformas de vídeos ou canais em portais, sites ou blogs. Quando 

                                                           
21 “Um portal é um site na internet que funciona como centro aglomerador e distribuidor de conteúdo para uma 

série de outros sites ou subsites dentro, e também fora, do domínio ou subdomínio da empresa gestora do portal” 

(Wikipédia) 
22 “software que facilita a escrita e publicação na Web, que apresenta cada nova inserção textual (cuja unidade 

mínima é o chamado post) em ordem cronológica inversa (ainda que se possa alterar tal organização temporal) e 

pode oferecer outros recursos como arquivamento e recuperação de posts anteriores [...] Para que se tenha um blog 

(enquanto documento e espaço), não é preciso instalar um programa de blog (como o MovableType) em um 

servidor próprio. Serviços como o Blogger (gratuito) ou TypePad (pago) oferecem aos internautas o mecanismo 

simplificado de publicação e a hospedagem” (PRIMO, 2006 p.2) 
23 “São ferramentas on-line que os usuários utilizam para compartilhar opiniões, ideias, experiências, gostos, 

hábitos, amigos” (PINHEIRO in FUSER, 2009, p.47 
24 Ou correio eletrônico, sistema de computação que permite o envio e recepção de mensagens através da internet 

(SAWAYA, 1999) 
25 Refere-se ao número de vezes que um site é acessado num determinado tempo. 
26 Formato de arquivo de imagens utilizado na web que permite animação (movimento). 
27 Formato de arquivo na web que possibilita animação. 
28 Comercio Eletrônico, são sites que facilitam ou possibilitam transações comerciais na Internet 
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veiculados em sites, blogs ou portais, normalmente eles devem antes estar hospedados em uma 

plataforma de vídeo como Youtube, Vimeo, Videolog, Dailymotion, entre muitos outros. Estas 

plataformas oferecem seus serviços podendo ser de maneira gratuita ou paga. O preço ou 

gratuidade da hospedagem normalmente dependem do formato e tamanho do vídeo e conforme 

suas capacidades e especificações da plataforma. 

Os sites com grande número de usuários ou também chamados de veículos digitais, que 

veiculam peças publicitárias na Internet, usualmente tem ferramentas que dão suporte a 

pesquisas e armazenam dados sobre os usuários que acessam seus conteúdos. Desta forma, 

possibilitam que, nas suas peças, os anunciantes possam impactar somente usuários que se 

encaixarem no perfil estipulado como alvo por eles mesmos ou pela sua agência. Esta 

segmentação pode ser utilizada nos anúncios pagos, sendo que os dados são coletados 

previamente e os usuários catalogados até em clusters29. Este serviço, de identificação do alvo, 

usualmente está incluído no valor contratado para a inserção do anuncio.  

No caso da publicidade online não paga pela inserção, o anunciante pode desenvolver 

ferramentas para obter esses dados dos usuários ou ainda contratar alguma empresa de pesquisa 

especializada. Quando estas tecnologias ainda não estavam totalmente desenvolvidas Pinho 

(2000) já previa esta capacidade na publicidade online: 

As novas tecnologias podem trazer mudanças na maneira tradicional como a 

publicidade pode ser usada. A antiga predição de que, no futuro, os consumidores 

serão conhecidos pelos seus nomes, torna-se mais próxima com o advento da Internet. 

Nela, a publicidade on-line poderá se transformar em uma valiosa ferramenta de 

comunicação persuasiva interativa e ainda possível de ser dirigida, de modo 

personalizado e individualizado, para os consumidores e prospecção de produtos, 

serviços e marcas. (PINHO, 2000, p. 110) 

Agora que delineamos os caminhos e abordamos a publicidade online de nosso interesse 

e é importante identificarmos especificamente a publicidade no Youtube. 

 

3.1.2.1 PUBLICIDADE NO YOUTUBE E SEUS SISTEMAS DE SEGMENTAÇÃO 

 

                                                           
29 São perfis de públicos bem específicos. Ex: Pessoas de 50 anos ou mais de grande poder aquisitivo moradoras 

nas grandes cidades e aficionadas por decoração 
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Especificamente no Youtube, a publicidade audiovisual é chamada de In-Stream, que 

segundo explicações no próprio site são como comerciais de televisão, sendo eles reproduzidos 

antes dos vídeos rentabilizados do Youtube. Desta forma, os espectadores veem cinco segundos 

do anúncio e podem então optar por continuar assistindo ou ignorar. No site ainda é colocado 

que o anunciante somente paga o custo por view30 (visualização). Todavia no site explicam que 

milhares de anunciantes usam o TrueView In-stream, e 75% de seus anúncios in-stream podem 

ser ignorados. 

A plataforma também possibilita diferentes maneiras de segmentação, podendo ser o 

público atingido os usuários que já interatuam no canal do anunciante, novos públicos 

selecionados através de canais específicos, ou públicos selecionados por categoria de interesses. 

Este último permite que o anunciante mostre seu anúncio apenas para usuários que têm um 

interesse específico. Dita classificação de interesses é levantada e categorizada pelo Youtube 

através do Analitics e os dados coletados dos usuários que tem uma conta no Youtube, já que, 

como vimos anteriormente nas Políticas de Privacidade aceitas pelos usuários, estes cedem seus 

dados para o Youtube. 

O Youtube Analitics é um sistema que coleta dados de navegação dos diferentes usuários 

que utilizam a plataforma e os diferentes canais dentro dela. Faz cruzamentos de dados 

possibilitando, entre outras funções, a identificação e a segmentação dos públicos a serem 

atingidos nos anúncios no Youtube. Também possibilita o monitoramento e identificação dos 

usuários de cada canal para os seus donos. 

A partir disto, podemos levantar a questão de se é ou não dirigida à criança a publicidade 

que a interpela ao assistir ao conteúdo audiovisual infantil disponibilizado pelos usuários na 

plataforma.   

Além das políticas de uso e as diretrizes da comunidade o Youtube possui políticas de 

anúncios31, no total são 26 normas que estipulam algumas diretrizes e limitações para que os 

anúncios sejam nele veiculados. Aqui exploraremos somente aquelas que tem alguma relação 

                                                           
30 Contagem de vídeos por visualização, desta forma o vídeo publicitário só é contabilizado e por consequência 

pago, quando assistido por completo pelo usuário. 
31 Ver mais em: https://support.google.com/Youtube/topic/30084?hl=pt-BR&ref_topic=2972865  

https://support.google.com/youtube/topic/30084?hl=pt-BR&ref_topic=2972865
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com as crianças. Dentre as sanções por violar essas políticas, incluem-se desativação da 

pesquisa e suspensão da conta32 e até a proibição de realização de novas contas. 

Entre estas normas estão incluídas restrições aplicadas a certas categorias que são 

consideradas sensíveis para sua utilização nas pesquisas de eficácia de marca. Ou seja, nestas 

categorias ditas “sensíveis” os anunciantes que veiculam no Youtube não podem utilizar para 

realizar as pesquisas de eficácia da sua marca e ou anúncio no Youtube. Entre elas consta 

também o “status de crianças menores de 13 anos de idade”. 

São também aplicadas para os vídeos e anúncios da página inicial as diretrizes da 

comunidade, sobre conteúdo violento, conotação sexual, apologia ao ódio entre outros já 

citados no capítulo anterior. Há ainda nesta política uma lista de produtos explícitos que não 

tem permissão de veicular seus anúncios no Youtube, os quais disponibilizamos no ANEXO II. 

Especificamente sobre a segmentação por idade, estas políticas exigem que os anúncios 

sejam segmentados demograficamente para uma determinada faixa etária, através da tecnologia 

de veiculação de anúncios oferecida pelo Youtube. O anunciante pode segmentar 

demograficamente o anúncio com base nos dados de registro de datas de nascimento das contas 

de usuários conectados e como já colocamos no capítulo anterior, o Youtube é uma plataforma 

de vídeo destinada a um público maior de 13 anos, porém há entre o conteúdo disponibilizado 

pelos usuários, produções audiovisuais destinadas ao público infantil. No que se refere à 

publicidade a plataforma possui uma política que não admite publicidade direcionada a menores 

de 13 anos.  

O Youtube não é destinado a crianças menores de 13 anos, e nossos Termos de Serviço 

proíbem o uso do website Youtube por pessoas nessa faixa etária. Por isso, as 

publicidades de campanhas não podem ser ou parecer segmentadas ao grupo 

demográfico abaixo de 13 anos, nem podem conter material que possa atrair 

especificamente esse grupo etário. [...] Nossas restrições em campanhas de anúncios 

segmentadas para usuários com menos de 13 anos se aplicam à segmentação 

demográfica e à natureza do criativo usado na campanha. No entanto, permitimos 

campanhas que sejam claramente segmentadas a adultos e pais que possam estar 

interessados em aprender sobre produtos e serviços voltados a crianças 

(YOUTUBE33). 

 

                                                           
32 Conformada por um cadastro através do qual o anunciante pode gerenciar as suas campanhas assim como 

também realizar pesquisa de avaliação. 
33 Políticas de anúncios do Youtube. Disponível em https://support.google.com/Youtube/answer/1304654?hl=pt-

BR&ref_topic=30084 . Acesso em 19 de agosto de 2014 

https://support.google.com/youtube/answer/1304654?hl=pt-BR&ref_topic=30084
https://support.google.com/youtube/answer/1304654?hl=pt-BR&ref_topic=30084
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Visto que os anúncios inseridos no Youtube devem ser destinados ao público adulto, 

cabe questionarmos sobre as regulamentações e práticas da ética publicitária. 

 

3.3 ÉTICA NA PUBLICIDADE 

 

Os princípios éticos que norteiam a prática publicitária no Brasil são estipulados pelo 

Conselho de Auto-regulamentação Publicitária (CONAR), que nasceu no final dos anos 70 e, 

segundo dados colocados no site34 da organização, sob a ameaça de que o Governo Federal 

planejava sancionar uma lei que criaria uma espécie de censura prévia às práticas da publicidade 

e propaganda. Fosse assim, toda publicidade deveria ser antes de veiculada, aprovada. “O 

CONAR é uma fundação não governamental, mantida pelas agências de publicidade, por 

empresas e veículos de comunicação, além das entidades que o fundaram” (JUNIOR, 2009, p. 

38) 

A partir da fundação do CONAR, "ele analisa e decide, baseado em reclamações e 

queixas das pessoas físicas ou jurídicas, se uma propaganda está respeitando e se enquadrando 

em um Código de Ética acordado pelos grupos de comunicação, anunciantes e agências de 

publicidade" (GONÇALEZ, 2009, p. 16). Neste encontram-se todas as regulamentações para 

uma boa pratica publicitária. Trata-se do Código Brasileiro de Auto-regulamentação 

Publicitária (CBAP). Desta forma: 

Os preceitos básicos que definem a ética publicitária são: 

- todo anúncio deve ser honesto e verdadeiro e respeitar as leis do país,  

- deve ser preparado com o devido senso de responsabilidade social, evitando acentuar 

diferenciações sociais, 

- deve ter presente a responsabilidade da cadeia de produção junto ao consumidor,  

- deve respeitar o princípio da leal concorrência e 

- deve respeitar a atividade publicitária e não desmerecer a confiança do público nos 

serviços que a publicidade presta (CONAR35). 

Sobre as responsabilidades dos anunciantes, das agências publicitárias e dos veículos, 

quando houverem peças publicitárias que infringem as regulamentações, no CAPÍTULO IV- 

Artigo 45 o CBAP dispõe: 

                                                           
34 http://www.conar.org.br/  
35 Documento eletrônico não paginado. 

http://www.conar.org.br/
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A responsabilidade pela observância das normas de conduta estabelecidas neste 

Código cabe ao Anunciante e a sua Agência, bem como ao Veículo, ressalvadas no 

caso deste último as circunstâncias específicas que serão abordadas mais adiante, 

neste Artigo:  

a. o Anunciante assumirá responsabilidade total por sua publicidade” (CBAP36) 

Ainda neste artigo é especificado que a agência deve ter o máximo de cuidado na 

realização do anúncio, de modo a habilitar o anunciante a cumprir com suas responsabilidades. 

Ainda, o veículo pode por conta rejeitar os anúncios que não estão de acordo com as 

regulamentações estabelecidas e também aqueles que não correspondam a sua linha editorial, 

jornalística ou de programação, devendo no primeiro caso, avisar o CONAR da decisão da não 

veiculação para que possa ser instaurada a determinação do processo ético. Já a 

responsabilidade do veículo será equiparada à do anunciante somente se contrariar as 

recomendações que lhes tenham sido passadas pelo CONAR após a comunicação de rejeição. 

Os artigos 23 e 27 do CBAP, respectivamente tratam sobre a honestidade dos 

comerciais, devendo estes serem produzidos de maneira a não abusar da confiança do 

consumidor. Anúncios não podem explorar sua falta de experiência ou de conhecimento e não 

se beneficiar de sua credulidade; No capítulo 27 da apresentação verdadeira nos anúncios, 

explica que os anúncios não podem conter alegações que levem o consumidor ao engano. Com 

isto entendemos também que são determinadas regulamentações no CBAD que visam evitar o 

engano ou a abusividade nas peças publicitárias. Especificamente no caso da proteção às 

crianças e adolescentes: 

O Código Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitária [...] art. 37, alínea “b”, 

determina que o anúncio dirigido à criança e ao adolescente, deve respeitar, 

especialmente, a ingenuidade, a credulidade, a inexperiência, e o sentimento de 

lealdade das crianças. E mais proíbe que o anúncio mostre, sequer implicitamente, 

uma inferioridade da criança na hipótese de não vir a consumir o produto oferecido 

(HENRIQUES, 2007, p. 170). 

Cabe neste momento conceituarmos também a propaganda enganosa e abusiva, que são 

as duas formas de publicidade não permitidas e passíveis de sanções. Segundo o Artigo 37 do 

Código Brasileiro de Defesa do Consumidor são definidas como: 

1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter 

publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por 

omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, 

qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre 

produtos e serviços. 

                                                           
36 Documento eletrônico não paginado.  
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2º É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que 

incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de 

julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz 

de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde 

ou segurança. 

Antes de explorarmos as leis que norteiam as práticas publicitárias quando referentes ao 

público infantil, precisaremos também entender qual é a capacidade cognitiva de entender a 

publicidade como tal assim como sua relação com o conteúdo infantil.  

 

3.2 SOBRE A CRIANÇA E A PUBLICIDADE 

 

É importante, antes de mais nada, entendermos quem é o nosso receptor, como ele se 

comporta frente às mensagens midiáticas e qual a sua compreensão da publicidade conforme 

diferentes estudos levantados através de pesquisas bibliográficas. Conforme estipulado pelo 

Art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente: considera-se criança, para os efeitos desta Lei, 

a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 

idade. 

A partir desta definição de criança percebemos que o Youtube não é uma plataforma 

destinada a crianças, contudo, é sabido que tem nela conteúdo direcionado a este público. 

Diante desta afirmativa faz-se necessário colocar alguns postulados referentes às capacidades 

cognitivas destas crianças, e para efeitos deste estudo, especificamente aquelas de 7 e 8 anos de 

idade, para compreender melhor o que elas são capazes e assimilar e distinguir.  

Segundo as teorias do desenvolvimento cognitivo de Piaget, descritas por Palangana 

(2001), entendemos aqui às crianças na faixa etária dos 7 a 8 anos de idade, na transição das 

classificações do desenvolvimento “pré-operacional” (compreendida entre 2 e 7 anos de idade) 

e o das “operações concretas” (compreendida entre os 7 e 12 anos de idade). No primeiro caso, 

de pré operacional, ainda conforme as explicações de Palangana (2001), podemos ressaltar que 

as crianças neste período apresentam características específicas, como: uma tendência ao 

egocentrismo, vendo tudo ao seu redor perante seu ponto de vista; são incapazes de se 

concentrar em mais de um aspecto de uma mesma situação, seu pensamento é centralizado; e 

tudo deve ter um motivo de ser ou um porquê. Já no período das operações concretas a autora 

comenta, ainda segundo as formulações de Piaget, que a criança evolui de uma configuração 
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individualista para uma social, esta não somente busca compreender o pensamento dos outros, 

observa mais de um ponto de vista e também passa a expor o próprio pensamento e vai deixando 

de lado o pensamento fantasioso, sendo este substituído pela necessidade da comprovação 

empírica. 

Já segundo a teoria psicossexual, (SHAFFER, 2005) desenvolvida por Sigmund Freud, 

há os três componentes da personalidade sendo, o id (tudo que está presente no nascimento e 

tem como função principal satisfazer as necessidades biológicas), o ego (componente 

consciente e racional, remete às habilidades de percepção aprendizagem, memória e raciocínio) 

e superego (base da consciência, onde a criança internaliza e toma como seus os valores de seus 

pais).  

Dentre as classificações de desenvolvimento psicossexual37 colocada por Freud 

(SHAFFER, 2005), as crianças que estudamos aqui (7 e 8 anos), se encontrariam na fase de 

“Latência” que acontece dos 6 aos 11 anos e na que “O ego e o superego continuam a se 

desenvolver à medida que a criança adquire mais habilidades de resolução de problemas na 

escola e internaliza valores sociais” (SHAFFER, 2005, P.41). Não nos deteremos aqui na teoria 

psicossexual do Freud, simplesmente tiramos dela o que atribui conhecimento a respeito das 

crianças que estamos estudando. Por isso suprimimos os postulados relacionados às pulsações 

agressivas e sexuais também explicadas por Shaffer (2005). 

Este período da Latência, segundo Sarnoff, (ARAUJO; FERREIRA. 2013), por sua vez 

passa por três etapas (a passagem para a latência, maturação do estado da latência e a percepção 

e conhecimentos reais do mundo). O segundo período, da maturação da latência, acontece entre 

os 7 e 8 anos, que segundo os autores é marcado pelo início do pensamento operacional concreto 

no qual acontece a organização conceitual da memória e uma mudança na quantidade de 

fantasias, concretando-se estas últimas entre objetos da realidade. Esta criança ainda passa a 

processar a sua individualização ética, desenvolvendo os próprios motivos e já não somente os 

motivos dos pais.  

O período da latência (ARAUJO; FERREIRA, 2013) deveria compreender uma serie de 

transformações lentas e sedimentadas, contudo, isto contrasta com a realidade atual, onde tudo 

se desenvolve a um nível acelerado, dando foco não mais ao processo evolutivo, mas sim aos 

                                                           
37 Veja mais em SHAFER, Davis R. Psicologia do desenvolvimento: da infância e adolescência. São Paulo: 

Cengage Learning, 2009. 
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resultados, à meta final de adaptação e ao “preenchimento do modelo estabelecido pela 

mentalidade do grupo”. 

 

Na latência, as pulsões deveriam ser desviadas de suas necessidades de satisfação 

imediata para abrir um espaço de interesse pelo mundo e pelo conhecimento.  Estas 

passam agora a escapar da inibição e transformação e se vem liberadas na conduta. A 

pseudomaturidade sexual precoce que a estimulação do mundo externo impinge ao 

latente, é muito responsável por essa liberação[...] A autoridade do conhecimento e 

do saber dos adultos deteriora-se em razão de dois movimentos: o dos pais e adultos 

que se perdem em sua posição de educadores, visto que passam a se servir dos filhos 

para projetar ou satisfazer seus desejos infantis. A escolha não mais detém o saber e 

os padrões a transmitir e se transforma numa prestadora de serviços terceirizados 

controlada pelos consumidores – alunos e suas famílias (ARAUJO; FERREIRA, 

2013, p. 145;146). 

O mundo da imagem e do virtual (ARAUJO; FERREIRA, 2013) contribui para 

comprometer a capacidade do latente de discriminar o real da fantasia. Assim, segundo Araújo 

e Ferreira (2013) nos jogos virtuais se confundem valores do bem e do mal somado à 

previsibilidade dos jogos, que tem ações previamente conhecidas contrastando com as relações 

humanas de respostas imprevisíveis, deixando, contudo, a criança na fase da latência frágil para 

lidar com o aleatório e o desconhecido. 

Neste momento é importante salientarmos ainda alguns aspectos positivos e negativos 

da relação destas crianças com o computador e as tecnologias modernas para com seu 

desenvolvimento cognitivo. Assim, Shaffer (2005) explica que a utilização do computador por 

crianças tem seu lado positivo, segundo estudos realizados por Celmers e Nastasi (1992), 

pesquisadores americanos, citados pelo autor. Através do ensino de programação de 

computadores, é possível desenvolver positivamente a habilidade de raciocínio lógico, 

matemático e de resolução de problemas.  

Dentre os aspectos negativos que a utilização do computador pode causar são colocadas 

as “Preocupações com Videogames” (SHAFFER, 2005, p.584) que devido à utilização de jogos 

violentos, pode ocasionar nas crianças o mesmo tipo de comportamento. As “Preocupações 

relativas às desigualdades sociais” (SHAFFER, 2005, p.584) que entende que pode ter crianças 

sem condições financeiras para a utilização de equipamentos computacionais e que ficarão de 

fora dos avanços e novas técnicas de educação que envolvam essas novas tecnologias. A 

terceira preocupação, mencionada ainda por Shaffer (2005), é referente “À exposição à 

internet” – relacionada diretamente com nosso tema de estudo – na que milhões de crianças ao 

redor do mundo podem ter acesso não supervisionado ao mundo da Web.  
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Da mesma forma, tanto a teoria Freudiana como a teoria Piagetana explica que as 

crianças conforme avançam na sua idade, vão assimilando novas perspectivas das coisas e no 

seu raciocínio, e que estas podem ser comprometidas pelas dinâmicas da atualidade. Contudo, 

elas já conseguem criar os próprios conceitos, enxergar de diferentes perspectivas.  

Especificamente, sobre o grau de compressão dos comerciais, estas crianças, mesmo 

que colocadas como indefesas ante os “artifícios” da publicidade, com os anos também 

apresentam diferentes capacidades de entendimento da publicidade, de acordo com Wilcox e 

Kunkel (1996), pesquisadores americanos, citados por Henriques (2007): 

[...] nos primeiros anos de infância as crianças tendem a tratar o conteúdo da televisão 

como uma mensagem única, sem discernir a publicidade da programação. Somente 

entre os quatro e cinco anos de idade, a crianças desenvolveria a habilidade de 

distinguir, de modo consistente, os programas e os comerciais. Uma vez tendo 

conseguido realizar tal diferenciação, a criança passará, então ater condições de 

reconhecer a intenção persuasiva da mensagem publicitária veiculada na televisão, o 

que, segundo tais pesquisas, somente ocorre entre os sete e oito anos de idade 

(WILCOX e KUNKEL apud HENRIQUES, 2007, p. 157). 

Esta capacidade de reconhecer as intenções persuasivas dos comerciais, diferente de 

Henriques (2007), segundo Shaffer (2005) se dá somente com 9 a 11 anos de idade.  Contudo, 

Linn (2006) entende que estas crianças estão sendo bombardeadas por “um turbilhão de 

marketing”, “hoje, as crianças são atacadas por propagandas em toda parte – em casa, na escola, 

nas quadras de esporte, nos playgrounds e nas ruas. Elas passam quase 40 horas por semana 

envolvidas com mídia – rádio, televisão, filmes, revistas, Internet” (LINN, 2006, p. 25) fato que 

conforme a autora as afeta muito mais que a pessoas adultas. Já se referindo à faixa etária que 

estudamos aqui, salienta que “até a idade de cerca de oito anos, as crianças não conseguem 

realmente entender o conceito de intenção persuasiva” (LINN, 2006, p.22).  

Sobre este tipo de postulados e divergências, Buckinham (2012) explica que são bem 

claras as duas correntes que tratam sobre a relação das crianças com as mídias, suas capacidades 

de assimilá-las e os efeitos que podem acarretar: 

Em relação às crianças, isto resulta tipicamente em um impasse entre duas noções 

sobre a criança diametralmente opostas: a criança como vítima inocente versus a 

criança como um ator social competente. Por um lado, nós temos que proteger as 

crianças contra a exploração e manipulação; por outro, temos que estender seus 

direitos para que alcancem o poder de autodeterminação e autonomia 

(BUCKINGHAM, 2012, p. 49). 

Perante este tipo de afirmações Buckinham (2012, p. 217) coloca que “as crianças mais 

novas que supostamente estariam expostas ao risco da propaganda, em geral, são as menos 
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capazes de lembrar e entender os anúncios”. Ainda o autor coloca que para estas crianças são 

mais importantes as informações provenientes de familiares ou amigos e mais uma vez, 

diferente de Linn (2006), afirma que crianças “por volta dos sete e oito anos já estão bem 

conscientes das motivações dos publicitários e são muitos casos extremadamente cínicas em 

relação a elas” (BUCKINHAM, 2012, p. 218) 

Em contraposição à suposta não importância dada pelas crianças aos anúncios colocada 

por Buckinham, para Higgs e Pereira38 (2004, p. 1800) “a publicidade televisiva dirigida a 

crianças apresenta características específicas, sendo elaborada através de histórias simples e 

claras, levando as crianças a prestar-lhes atenção e a estabelecer uma relação duradoura com 

elas”. Estudos realizados por Kapferer (1985), ressaltam que mesmo sendo a publicidade 

dirigida aos adultos, ela é atraente e até de preferência para o público infantil. 

Ainda os comerciais dirigidos às crianças (MONTEIRO; SAMPAIO, 2012), buscam, 

através de tanto imagem como som, chamar a atenção das crianças e incentivar a lembrança do 

comercial na sua memória que seja por um momento significante, tendo o texto publicitário, 

presente no comercial, um papel relevante no processo de aproximação entre a criança e o 

produto enunciado. 

Neste entendimento da relação das crianças com a mídia e a publicidade não podemos 

esquecer a presença dos pais ou responsáveis que, até para Linn (2006), autora que de certa 

forma tiraniza a publicidade e o mercado de consumo, tem seu papel fundamental, assim a 

autora afirma que: 

O fato é que são os pais - e não as corporações- os responsáveis por prevenir os efeitos 

negativos do marketing e das ofertas da mídia nas crianças. Há certamente coisas que 

os pais podem fazer [...]. Podemos monitorar nosso próprio consumismo e conversar 

com as crianças sobre os significados embutidos nas mensagens de marketing (LINN, 

2006, p. 30). 

Sobre as consequências e influência que a publicidade pode causar nas crianças e seu 

poder em torná-las “materialistas”, Buckinham (2012), defende que estas atitudes mais bem 

parecem derivar das famílias e dos grupos de amigos do que da influência direta da publicidade. 

Mesmo considerando e levantando a importância da responsabilidade familiar, este fator 

não isenta a obrigatoriedade destes anúncios não serem abusivos para as crianças. Retomando 

                                                           
38 HIGGS, Rosário Correia; PEREIRA, Francisco Costa. Publicidade dirigida a Crianças: Personagens, Valores e 

Discurso. In: 4º Congresso da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, 4º SOPCOM. Anais... 

AVEIRO (Portugal). 2005.  
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a linha que apresentamos no capítulo anterior, em teoria, e conforme o estipulado pelas 

normativas do Youtube, as peças publicitárias nele inseridas são exclusivamente direcionadas 

ao público adulto. Diante disto, podemos levantar novamente o questionamento: deve ser esta 

publicidade dirigida ao público adulto e assistida pelas crianças considerada como abusiva? 

 Henriques (2007), explica que, diferente da publicidade produzida para adultos, a 

publicidade dirigida às crianças deve ter limites restritos, pois para a criança é mais difícil até 

mesmo reconhecer a mensagem publicitária como tal, devendo por isso ser cuidadosamente 

protegida. “O uso de fantasias, de superlativos e expressões de exagero, por exemplo, que são, 

na maioria das vezes, técnicas persuasivas para os adultos, para a criança terão outro 

significado, serão entendidos pelo que realmente expressam” (HENRIQUES, 2007, p.146). 

Antes de qualquer conclusão apressada, iremos observar quais são as leis e ou 

regulamentações que condicionam as práticas publicitárias. No seguinte subcapítulo 

apresentamos tais legislações com a finalidade de entender se estas práticas são ou não 

consideradas abusivas nas leis brasileiras. 

 

3.2.1 LEIS DE PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS 

 

Conforme Henriques (2007), a Constituição Federal, no seu título II, ao elencar os 

direitos e garantias fundamentais de todos, homens e mulheres, promove os direitos e garantias 

fundamentais também das crianças, que assim como os adolescentes e adultos, tem garantidos 

seus direitos individuais e coletivos à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade, assim como 

também, os direitos à educação, à saúde, ao lazer, à segurança, à proteção, à maternidade, à 

infância. Garantias zeladas também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente nos artigos 

abaixo. 

Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da 

criança e do adolescente. 

Art. 71. A criança e o adolescente têm direito a informação, cultura, lazer, esportes, 

diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento. 

Art. 72. As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção especial outras 

decorrentes dos princípios por ela adotados. 
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Art. 73. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade da 

pessoa física ou jurídica, nos termos desta Lei. 

Ademais, no Estatuto da Criança e do Adolescente encontram-se leis que regulam e 

protegem o desenvolvimento pleno e saudável das crianças e adolescentes. Henriques (2007), 

explica que a sua construção baseou-se na doutrina da proteção integral onde “a criança e o 

adolescente são vistos como sujeitos de direitos que, em razão de sua peculiar condição de 

pessoas em desenvolvimento, necessitam de proteção diferenciada, especializada e integral” 

(HENRIQUES, 2007 p. 124) e ainda garante a não discriminação. 

Nesta seara, em 04 de abril do corrente ano (2014) foi aprovada a medida apresentada 

pelo Conselho Nacional dos Direitos da Crianças e do Adolescente (CONANDA), que através 

da Resolução 16239 – fundamentada em leis previamente estabelecidas na Constituição Federal, 

no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código de Defesa do Consumidor – estipula como 

enganosa toda publicidade direcionada ao público infantil: 

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre a abusividade do direcionamento de publicidade 

e de comunicação mercadológica à criança e ao adolescente, em conformidade com a 

política nacional de atendimento da criança e do adolescente prevista nos arts. 86 e 

87, incisos I, III, V, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 

§ 1º Por 'comunicação mercadológica' entende-se toda e qualquer atividade de 

comunicação comercial, inclusive publicidade, para a divulgação de produtos, 

serviços, marcas e empresas independentemente do suporte, da mídia ou do meio 

utilizado. 

§ 2º A comunicação mercadológica abrange, dentre outras ferramentas, anúncios 

impressos, comerciais televisivos, spots de rádio, banners e páginas na internet, 

embalagens, promoções, merchandising, ações por meio de shows e apresentações e 

disposição dos produtos nos pontos de vendas. (Diário Oficial da União – DOU, 04 

de Abril de 2014, Pág. 4. Seção 1) 

No Artículo 2, a mesma resolução especifica os pontos que caracterizam a publicidade 

dirigida às crianças e portanto consideradas abusivas.  Em decorrência, são entendidas como 

abusivas todas as peças publicitárias que utilizem uma linguagem infantil, efeitos especiais ou 

excesso de cores, trilhas sonoras de músicas infantis ou contadas por vozes de crianças. 

Também são abusivas as que utilizam representações de crianças ou celebridades, 

apresentadores ou personagens (incluindo desenhos animados ou de animação) com apelo ao 

público infantil ou infantis. A realização de promoções com distribuição de prêmios ou de 

brindes com apelos ao público infantil ou aquelas de competição ou jogos para o mesmo 

público, também se enquadram como abusivas. 

                                                           
39 Página da Publicação no Diário oficial da União, na integra no ANEXO III. 
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Desta forma, perante esta nova lei reconhecemos que não é mais permitida a publicidade 

direcionada a este público, fato que em teoria, não acontece no Youtube, por ser uma plataforma 

para maiores de 13 anos. Desta forma, iremos agora recorrer aos resultados da pesquisa de 

dados primários onde, principalmente, buscamos saber se as crianças efetivamente assistem a 

estes anúncios publicitários e se há indícios de que, no Youtube, ocorram infrações às 

normativas acima citadas. 
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4 PERCEPÇÃO DE CRIANÇAS SOBRE A PUBLICIDADE NO YOUTUBE 

 

A partir daqui iremos descrever o processo de coletagem, análise, interpretação e 

resultados da pesquisa de dados primários, através dela buscamos atingir os objetivos propostos, 

responder as questões levantadas e desvendar novos problemas, assim como abrir caminhos 

para novas análises do fenômeno. A metodologia utilizada foi baseada nos modelos de pesquisa 

de Duarte (2005) e Lopes (2005). 

 

4.1. COLETA DE DADOS 

 

Esta pesquisa é de caráter exploratório qualitativo e não-probabilístico, desta forma 

(LOPES, 2005, p. 145) “a amostra é dita significativa ou de representatividade social (não-

estatística) e os métodos de tratamento de dados são qualitativos”. Ainda, a seleção da amostra 

não probabilística foi a dita por conveniência, que segundo Duarte (2005) é baseada na 

viabilidade, sendo as fontes selecionadas por conveniência, proximidade ou disponibilidade. 

Especificamente neste caso, fomos a “campo”, sendo o lugar de encontro dos entrevistados o 

Parque Moinhos de Porto Alegre, por ser um lugar que, no nosso conhecimento, reúne pais e 

crianças aos finais de semana.  

A faixa etária estipulada para as crianças é de 7 e 8 anos, pelo fato de nesta idade as 

crianças estarem alfabetizadas e ademais, em virtude de que, segundo as teorias de 

desenvolvimento cognitivo levantadas na pesquisa bibliográfica, (PIAGET apud 

PALANGANA, 2001) teriam uma capacidade de compreensão. Elas também conseguem expor 

os próprios pensamento e buscam uma comprovação empírica, assim como também 

(HENRIQUES, 2007; LINN, 2006), estão capacitadas a entender o caráter persuasivo da 

publicidade. 

Na operação de amostragem (LOPES, 2005, P. 145) é necessário apontar “uma questão 

crucial para a pesquisa social empírica, que envolve a amostra por classes sociais” Aqui foram 

escolhidas as classes C e B, que segundo dados do IBGE, a classe C corresponde àquela família 

com renda mensal aproximada de 3 a 5 salários mínimos e a B é a compreendida na faixa de 

renda mensal de 5 a 15 salários mínimos, considerando o salário mínimo vigente a partir do 01-
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01-2014 igual a R$ 724. Esta escolha foi determinada pelo fato destas classes constituírem o 

maior índice no perfil do internauta brasileiro segundo o Mídia Dados 2014. 

 

Figura 2 - Perfil do internauta Brasileiro no meio por Classe Econômica. Fonte: Mídia Dados 

 

 

Vale esclarecer que o local para o encontro dos informantes (Parque Moinhos do Vento) 

mesmo que possa parecer não adequado para a o encontro desta classe social, por ser uma zona 

“nobre”, na prática na área do parquinho infantil foram encontradas famílias desta classificação 

socioeconômica e até de outras de ainda mais humildes. As entrevistas foram realizadas numa 

tarde de domingo (dia 16 de novembro de 2014) a partir das 14h até as 19h. 

A técnica utilizada é entrevista semiaberta, (TRIVIÑOS, apud DUARTE in BARROS, 

2005, p. 66) que “parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que 

interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem um amplo campo de interrogativas, fruto 

de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do informante”. 

Desta forma, segundo Duarte (2005) cada pergunta é aprofundada a partir da resposta do 

entrevistado, podendo as perguntas serem adaptadas e alteradas no decorrer das entrevistas. 

Abordamos os informantes no seu momento de lazer no parque Moinhos de Vento da 

cidade de Porto Alegre – RS e solicitamos a sua participação na pesquisa. Ainda na primeira 

aproximação e apresentação, após aceitarem participar da pesquisa, delimitados os recortes de 

classe econômica e faixa etária da amostra perguntando aos pais pela idade do filho e renda 

aproximada da família, para, posteriormente, se condito com as delimitações estipuladas, 

proceder às entrevistas. 
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 Uma vez que os entrevistados concordaram a colaborar com o nosso estudo, realizamos 

primeiramente a entrevista com os pais das crianças, enquanto as crianças continuavam 

brincando. Uma vez terminada a entrevista com os pais, as crianças eram chamadas para a 

conversa. Antes de chamá-las, os pais foram instruídos a tentarem não interferir nas respostas 

dos seus filhos.  

Tanto pais como crianças foram muito receptivos quanto à participação na pesquisa. 

Mais ainda ao tomarem conhecimento de que seria referente ao Youtube. Houve até crianças 

que, mesmo não estando na faixa etária definida, insistiram em querer participar. Como se 

tratava de crianças, foram feitas simulações de entrevistas com elas, porém sem validade para 

esta pesquisa. 

Os instrumentos de coleta utilizados foram um smartphone, que auxiliou com as 

gravações das entrevistas, assim como o questionário, que teve sua utilidade na hora de anotar 

observações do ambiente, gesticulações, ênfases e outras formas de comunicação não verbal 

que não poderiam ser captadas pelo gravador. Além destes, foi solicitada a assinatura de 

autorização de utilização dos dados e entregue com ela uma declaração de não identificação 

nominal dos participantes e de uso exclusivo dos dados coletados para fins acadêmicos. O 

modelo dos dois últimos se encontra no APÊNDICE I. Na Figura 4 pode-se conferir o 

questionário aplicado com os pais, e na página seguinte, Figura 5, podemos visualizar o 

questionário utilizado nas entrevistas com as crianças. 

 

Figura 3 – Questionário das entrevistas com os pais 
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Figura 4 – Questionário das entrevistas com as crianças 

 

Nestas figuras estão numeradas as perguntas base. Foram incluídas algumas que estão 

em destaque e sem numeração. Essas perguntas extras foram adicionadas para obtenção de 

maior quantidade de dados pertinentes aos objetivos propostos. Na entrevista com as crianças 

foi adotada a fala na segunda pessoa do singular Tu, para deixá-las mais à vontade com a 

entrevista. 

É importante destacar que na transcrição por tabela, onde os nomes foram substituídos 

por “Criança A” até “Criança H” e Pai/Mãe A até Pai/Mãe H, as letras dadas às crianças são 

correspondentes às letras dos próprios pais, por exemplo, o Pai/Mãe A é efetivamente pai da 

Criança A e assim respectivamente.  

Foi realizada a transcrição dos dados para posteriormente organizá-los em tabelas por 

perguntas, para a partir deste ponto iniciar a descrição interpretativa que segundo Duarte (2005 

p. 30) “deve ser suportada por argumentos e evidências baseadas nas diversas fontes e 

informação consultadas pelo pesquisador, como exame de documentos, revisão bibliográfica 

observação e contexto das entrevistas” 

 

Por quê? 
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4.2 ANÁLISES, INTERPRETAÇÃO DE DADOS E RESULTADOS 

 

Foram abordados 19 pais de crianças para a realização das entrevistas, dos quais 

somente 3 não aceitaram participar, sendo que 2 destes o fizeram argumentando não serem pais 

nem responsáveis das crianças que acompanhavam. Dos outros 16 que concordaram em 

participar 6 não foram entrevistados por não serem correspondentes às delimitações da amostra 

estipuladas e somente 2 pelo fato dos filhos não utilizarem o Youtube. Em soma, de 16 pais 

chamados para participar da entrevista somente o filho/a de 2 deles não utilizam o Youtube. 

“Analisar implica separar o todo em partes e examinar a natureza, funções e relações de 

cada uma. [...] O pesquisador sem perder de vista os objetivos do trabalho, classifica as 

informações a partir de determinado critério” (DUARTE in BARROS, 2005, p. 79). Desta 

forma, partiremos à separação por categorias, apresentada na metodologia de pesquisa por 

Duarte (2005) e conforme fatores levantados anteriormente na pesquisa bibliográfica. 

 

4.2.1. CONTEÚDO AUDIOVISUAL INFANTIL 

 

 Conceituamos o conteúdo audiovisual infantil, na introdução deste trabalho, para fins 

desta pesquisa, como sendo “as produções audiovisuais tais como desenhos animados, seriados, 

musicais e programas educativos, todos estes citados, em sua maior parte, produzidos para a 

televisão ou cinema e criados para atingir o público infantil, que, posteriormente são 

disponibilizados pelos usuários do site Youtube”.  

 Contudo, através das entrevistas obtivemos as seguintes respostas: A “Criança A” 

respondeu que assiste a vídeos do jogo “Mine Craft. É um desenho em blocos como se fosse 

lego"; A “Criança B” que assiste a vídeos do jogo "Plantas versus zumbis [...] Para saber como 

jogar"; A “Criança G:” respondeu também que assiste a "vídeos de um jogo que se chama Mine 

Craft"; A “Criança H” disse que também utiliza para assistir "e jogos assim de vídeo"; a 

diferença das quatro primeiras crianças que são do sexo masculino, esta última, é de sexo 

feminino. Desta forma, eles também utilizam o Youtube como fonte para tutoriais de jogos 

online, ampliando assim, a nossa definição de conteúdo audiovisual infantil disponível no 
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Youtube. Isto se destacou mais ainda – como podemos ver nas características socioeconômicas 

das crianças disponível no APÊNDICE III – nas crianças de sexo masculino entrevistadas. 

Portanto, devem ser considerados conteúdos audiovisuais infantis, também aqueles tutoriais de 

jogos produzidos para a internet. 

Esta relação com os jogos de computador é também colocada por Shaffer (2005) como 

uma “Preocupação com videogames” já que segundo ele poderia ocasionar comportamentos 

correspondentes ao conteúdo dos jogos. No caso particular das crianças entrevistadas, não 

houve relatos nem por parte dos pais nem de ocorrências correspondentes.   

Entre as meninas houve dois destaques, também referentes ao conteúdo infantil 

assistidos por elas, sendo estes as novelas infantis. A “Criança C” dentre os conteúdos que 

assiste citou a “Novela Chiquitas”, da mesma forma a “Criança H” citou "Novelas infantis" se 

repetindo "Chiquititas” e adicionando como uma novela anteriormente assistida “Carrossel". 

Fazendo o cruzamento entre as respostas dos pais referentes ao seguimento que fazem 

do conteúdo audiovisual que seus filhos assistem com a natureza do conteúdo, percebemos que 

somente na metade dos casos houve concordância nas respostas dos pais e das crianças sobre o 

conteúdo assistido pelas crianças no Youtube. Portanto, nem todos os pais têm real 

conhecimento do conteúdo assistido pelos filhos, ou um controle sob o que elas assistem. 

Todos os relatos nos levaram à assertiva de que efetivamente tem conteúdo infantil no 

Youtube, e elas utilizam o site para assisti-los. Então, mesmo que disponibilizados pelos 

usuários, não deveria o Youtube rever as suas políticas de serviço e diretrizes?  

 

4.2.3 CONHECIMENTO DOS PAIS  

 

Sobre o envolvimento e conhecimento dos pais sobre a publicidade encontramos que, 

em proporções iguais, falaram acreditar que os anúncios inseridos nos conteúdos audiovisuais 

dirigidos às crianças no Youtube são equivalentes aos comerciais inseridos nos conteúdos 

assistidos por eles mesmos.  

Percebemos que algumas crianças têm acompanhamento e outras não, através da 

contradição entre pais e filhos sobre o conteúdo assistido. Neste caso, somente metade dos pais 
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entrevistados tinha real conhecimento do que os filhos assistem no Youtube. Poder-se-ia 

relacionar isto à capacidade de reconhecimento e percepção da publicidade. Por exemplo, no 

caso do “Pai/Mãe B” e “Criança B”, isto se vê com extrema clareza, visto que em várias 

ocasiões o “Pai/Mãe B” mencionou controlar os acessos do filho nos aparelhos eletrônicos e 

em compensação a “Criança B” é a que demonstrou ter maior conhecimento a respeito da 

publicidade. Conforme apresentado anteriormente e colocado por Linn (2006) no entendimento 

da relação das crianças com a mídia e a publicidade, e não podemos esquecer a presença dos 

pais ou responsáveis. 

Diferente da “Criança B”, a “Criança H”, relatou passar grande parte de suas tardes 

assistindo vídeos no Youtube, que tornou-se desta forma, uma companhia e também uma 

distração que prende atenção dessa criança o que pode levar à falsa impressão de que – por 

encontrar-se em um local seguro e com atenção focada – não precisa de maiores cuidados. Fato 

que podemos relacionar à carência de uma maior preocupação por parte dos pais que 

relataremos mais especificamente a seguir.  

Ferramentas de controle não foram mencionadas pelos pais, mas o “Pai/Mãe E” disse 

ter cuidado com o conteúdo e escolher o conteúdo pelo fato de trabalhar com tecnologia, porém 

as respostas dadas por este sobre o conteúdo assistido pela “Criança E”, não eram concordantes 

com a resposta da “Criança E”. 

Desta forma não encontramos nas entrevistas preocupação profunda por parte dos pais, 

com relação à natureza do conteúdo assistido pelos filhos ou pela publicidade inserida no 

conteúdo. A respeito da publicidade, muitos se resguardaram na possibilidade dos comerciais 

in-stream do Youtube poderem ser ignorados (pulados). Dita preocupação que por sua vez, 

poderia ser efetivada por um real controle e conhecimento dos conteúdos assistidos. 

 

4.2.3 PUBLICIDADE DIRIGIDA À CRIANÇA. 

 

Conforme a nova emenda aprovada pela CONANDA, que proíbe publicidade dirigidas 

ao público infantil e também pelas várias normativas do Youtube, os anunciantes que optarem 

pela utilização do Youtube, nas suas campanhas publicitárias não poderão inserir anúncios 
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publicitários In-Stream direcionadas às crianças. Contudo, temos nas nossas entrevistas os 

relatos a seguir. 

Quando questionada a respeito da “propaganda” que lembra serem inseridas no Youtube, 

junto ao conteúdo infantil assistido pelos seus filhos, o “PAI /Mãe A” respondeu que os 

conteúdos inseridos nos vídeos assistidos pelo filho são “basicamente, nos vídeos que ele assiste 

dos brinquedos da Lego”, já o” PAI /Mãe E” sob a mesma questão responde que “Eu lembro 

de um de sapato” ao que questionamos “E que tipo de sapatos?”, a resposta foi “Sapato pra 

criança”.  Ainda dentre os pequenos, a “Criança C” relatou ao ser questionada a respeito de 

quais anúncios lembrava ter assistido no Youtube, respondeu “propaganda das chiquititas” 

(novela infantil). Em seguida perguntamos sobre o conteúdo deste anúncio ao que respondeu 

que “dá para comprar o vestido das chiquititas”. 

Portanto, segundo os relatos das crianças e pais entrevistados encontramos junto ao 

conteúdo infantil no Youtube, comerciais de produtos para crianças, que poderão ser assistidas 

por elas, independente do conteúdo explícito da publicidade conter ou não características que a 

identifiquem como direcionadas a crianças. Estes fatos são plausíveis de dúvidas e, portanto, 

dever-se-ia estudar mais explicitamente se estes conteúdos enquadram-se efetivamente em 

publicidade dirigida às crianças. Lembrando que segundo regulamentações do CONAR, é dever 

do profissional de publicidade orientar o anunciante e desenvolver uma publicidade adequada 

quanto às normativas e restrições, ao mesmo tempo que o veículo uma vez ciente de possíveis 

faltas ao Código, também tem a orientação de informar ao CONAR. Sem contar que, neste caso, 

poderíamos estar falando, também, de uma falta às novas legislações que proíbem o 

direcionamento da publicidade ao público infantil.  

Ainda resta sabermos qual o entendimento e percepção das crianças a respeito desta 

publicidade. Elas realmente as assistem? A seguir, apresentamos os resultados obtidos 

relacionados a isso. 

 

4.2.4 PERCEPÇÃO DA PUBLICIDADE 

 

Quase todas as crianças participantes tinham alguma concepção do que é a publicidade, 

mesmo estas não sendo a correta. Em algum momento das entrevistas elas responderam às 
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perguntas demonstrando que têm alguma significação da publicidade. Somente a “Criança A” 

e a “Criança G”, não arriscaram a falar sobre o que entendiam por publicidade, contudo a 

“Criança A” tinha uma opinião formada a espeito “Eu não gosto, é um saco”, já a “Criança G” 

disse nunca prestar atenção. Esta última pode ser relacionada com o dito por Buckinham (2007) 

que defendeu que as crianças não dão importância à publicidade.  

Concordante com as bibliografias estudadas que defendem que as crianças são capazes 

de diferenciar os comerciais da programação (neste caso dos produtos audiovisuais infantis) 

observamos que a “Criança B”, levantou até uma diferença entre a publicidade na televisão e 

no Youtube, dizendo que na primeira ela aparece no meio da programação, interrompendo-a e 

que, no Youtube, a publicidade aparece antes da programação (vídeo). Quando questionada 

sobre o propósito da publicidade respondeu que: “Pra saber, pra saber onde que compra as 

coisas, pra comprar coisa, e também fazem isso daí no Youtube também só pra ganhar mais 

dinheiro”, entendemos desta forma, que a “Criança B” também reconhece o caráter persuasivo 

da publicidade e ainda seus fins mercadológicos. Contudo, consideramos desta forma a 

“Criança B” na classificação de desenvolvimento das operações completas (PIAGET apud 

PALANGANA, 2001). Relacionamos as concepções sobre a publicidade por parte da “Criança 

B”, com a participação e controle constante do “Pai/Mãe B” mencionado em vários momentos 

da entrevista. Em contraposição, a ausência do controle poderia levar a uma “exposição à 

internet” não supervisionada como colocado por Shaffer (2005) e que percebemos nos casos de 

várias das crianças entrevistadas, visto que também foi reconhecido que não há uma real 

preocupação por parte dos pais. 

A “Criança C” e a “Criança E” acreditam que a publicidade tem a função de divulgar a 

programação dos desenhos animados e/ou filmes e gostam de assisti-la. Relataram ter costume 

de assistir à publicidade do Youtube. Com esses dados observamos que estas crianças ainda 

relacionam a publicidade somente com a programação dos conteúdos audiovisuais. A partir 

disto fomos atrás das características socioeconômicas e percebemos que uma delas tem 7 e a 

outra tem 8 anos, batendo estes resultados com o defendido por Henriques (2007) e Linn (2006) 

quando postulando a não diferenciação da publicidade com o conteúdo televisual ou, neste caso, 

com o conteúdo audiovisual infantil do Youtube. Portanto, concordamos com o fato de toda a 

publicidade, qualquer que seja seu tipo (HENRIQUES, 2007), ter limites estabelecidos porque 

a criança – como observado acima– diferentemente do adulto, tem maior dificuldade em 

reconhecer a mensagem publicitária. 
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Tanto a “Criança F” quanto a “Criança H” tinham a noção de que a publicidade busca 

vender algum produto, falando a primeira que a publicidade é “aquelas pessoas que às vezes 

bota coisa na tv pra vender pra... saber quando que quando que vai dar os filmes... isso que é 

propaganda” mesmo que relacionado à programação televisual, é considerada a motivação da 

publicidade, a venda de um produto. Já a “Criança H” comenta que “a propaganda é para avisar 

as pessoas para comprar. Eles têm propaganda de farmácia, às vezes tem de brinquedo”, neste 

caso ao contrário da teoria da não diferenciação (HENRIQUES, 2007; LINN, 2006), é similar 

ao defendido por Buckinham (2007) da capacidade de diferenciação 

 

Quando questionadas as crianças que não assistem aos anúncios sobre como fazem para 

não assisti-las, 5 das 8 responderam que sabiam pular, sendo aquelas que assistem as mesmas 

que relacionam a publicidade com a programação audiovisual infantil. Especificamente cabe 

ressaltar que a Criança H não assiste as peças publicitárias e pula devido a uma experiência de 

medo com um anúncio assistido, a respeito do qual não deu maiores explicações. Também a 

“Criança G” que sabe pular e não tem opinião formada a respeito da propaganda, porque 

segundo ela nunca assistiu, sempre pulou, é indiferente a esta publicidade 

Ainda corroboramos que, mesmo algumas assistindo aos anúncios inseridos, todas 

relataram ter conhecimento da possibilidade de pular os comerciais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com os resultados obtidos podemos afirmar que como pesquisa exploratória esta 

monografia cumpriu com uma das suas maiores premissas, a de achar novos problemas, e abrir 

as portas para novas pesquisas. É de se destacar, apesar da obviedade, a grande importância do 

tema, principalmente devido ao fato destas problemáticas envolverem o público infantil, 

sabidamente vulnerável, necessitado de cuidados especiais e atenção redobrada na busca 

constante de atingir uma efetiva proteção.  

Academicamente, conforme salientado pelo orientador o Prof. Dr. Mário Eugênio 

Villas Boas da Rocha, na primeira reunião de orientação, esta pesquisa forneceu ainda mais do 

que só respostas às perguntas referentes à publicidade e ao conteúdo audiovisual infantil 

disponível no Youtube, foi uma pesquisa para aprender a fazer pesquisas. Contudo, repleta de 

aprendizados e alento para possíveis novos trabalhos acadêmicos que poderão surgir. 

A nível pessoal foi possível saciar alguns dos questionamentos e curiosidades, foi 

obtido um maior entendimento a respeito de como funciona o Youtube, o que trará a 

possibilidade de compartilhar este conhecimento com familiares e amigos, para, com isto, 

termos um maior controle sobre o que é assistido pelos pequenos e amados sobrinhos. 

Tivemos como objetivo geral descobrir, em um primeiro momento, se os anúncios 

inseridos junto ao conteúdo audiovisual infantil, disponibilizado no Youtube pelos usuários, é 

assistido por crianças de 7 e 8 que têm o hábito de utilizar o site. Para responder a esta questão 

foi necessária a pesquisa bibliográfica, análise documental, assim como as entrevistas com 

estas crianças e seus pais; desta forma, foram entrevistadas 8 crianças e 8 pais.  

Na etapa de análise documental, foi possível entender que o Youtube, a princípio, é um 

site direcionado para o público adulto, por isto em teoria a publicidade nele inserida não poderia 

ser direcionada às crianças. Para garantir este suposto não direcionamento da publicidade o site 

possui normas estipuladas através das políticas de uso, políticas de anúncios e diretrizes da 

comunidade, colocando limites para conteúdo publicitário e especificamente para o conteúdo 

direcionado a menores de treze anos, sendo esses anúncios inseridos pelos anunciantes.  

O Youtube por ser um site com faixa etária determinada e de participação coletiva, em 

virtude disto exime-se de qualquer culpa referente aos conteúdos que possam ser nocivos. Dita 
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responsabilidade é colocada ou no usuário, que disponibilizou os conteúdos, ou no anunciante, 

que não seguiu suas políticas estabelecidas.  

Corroboramos também que as peças publicitárias são inseridas pelos próprios 

anunciantes (ou suas agências) através de programação pré-estabelecida com dados de todos 

os usuários do site, podendo este anúncio ser direcionado de uma maneira bem assertiva. 

Entretanto, ainda com esta dita assertividade, nas entrevistas tivemos relatos de publicidade 

provavelmente dirigida ao público infantil, fato que vai de encontro, novamente, com a 

afirmativa do site não ser direcionado a crianças, porém, este veículo não poderá se passar por 

míope perante a realidade, já que há crianças utilizando esta plataforma. Esta afirmação nos 

leva a um novo possível problema de pesquisa: como a utilização do Youtube por crianças afeta 

o seu desenvolvimento? Não foi nesta pesquisa abordado esse ponto porque através dela 

descobrimos que as crianças efetivamente utilizam o Youtube e o nosso foco é referente à 

publicidade nele inserida e se as crianças estão realmente sendo atingidas por elas (se estão 

assistindo-as). 

Através dos levantamentos referentes à cognição das crianças de 7 e 8 anos e ao 

fazermos o cruzamento com os dados obtidos na pesquisa primária percebemos que as crianças 

de 7 e 8 anos em sua maioria conhecem o funcionamento do site e a possibilidade de ignorarem 

ou, neste caso, “pularem” os anúncios, evitando desta forma serem interpeladas por elas. 

Mesmo assim, dependendo do seu momento específico e particular de desenvolvimento 

cognitivo, conforme foi também comprovado na análise de dados primários, estas crianças de 

7 e 8 anos, podem ainda não estar capacitadas para diferenciar a programação audiovisual 

infantil dos comerciais publicitários, menos ainda seus fins persuasivos e de venda de produtos, 

ou muito pelo contrário, conseguir conceituar, diferenciar, ou, no entanto podem até achar 

desprezível a publicidade.  

Dentre os objetivos específicos buscamos entender qual é o conhecimento dos pais das 

crianças aqui estudadas a respeito do conteúdo assistido por elas e da publicidade no Youtube. 

Desta forma percebemos que nem todos os pais têm real conhecimento, nem controle do que 

os seus filhos assistem no Youtube, mesmo acreditando que têm esta informação. Referente à 

publicidade, não a consideram preocupante, pois acreditam que seja a mesma publicidade que 

é inserida nos conteúdos assistidos por eles mesmos, e se resguardando, também, na 

possibilidade que o Youtube oferece de pular os anúncios e na capacidade de seus filhos de 

utilizar esta opção.  
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Na pesquisa bibliográfica combinada à análise documental e dados primários, 

encontramos regulamentações que norteiam as práticas publicitárias no Brasil, tanto na 

Constituição Federal, quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código de Defesa 

do Consumidor e nas normativas do CONAR. E em consonância com ela que, a partir do dia 

04 de abril de 2014 – através da Resolução 163 aprovada pela CONANDA – são proibidas as 

mensagens publicitárias dirigidas às crianças em quaisquer meios ou veículo de comunicação. 

Resolução que somente agrava mais os relatos das crianças sobre anúncios de produtos para 

elas, que poderiam ou não ser dirigidas às mesmas no Youtube, através desta resultante temos 

um novo possível foco de pesquisa. Há no Youtube comerciais publicitários dirigidos às 

crianças? Sendo os comerciais dirigidos aos pais, são aptos para serem inseridos nos conteúdos 

audiovisuais infantis?  

Como resultante do objetivo geral descobrimos que dentre as crianças aqui 

entrevistadas, todas conhecem a ferramenta no Youtube que permite ignorar (pular) os anúncios 

publicitários, optando algumas por ignorá-los e outras por assistir à publicidade, fato que nos 

leva novamente à problemática de ser ou não essa publicidade a adequada a ser inserida junto 

ao conteúdo infantil. Para desvendar estes questionamentos descobertos, demos o primeiro 

passo, para servirem estas indagações como ponto de partida para novas pesquisas.  

Desta forma, através dos resultados obtidos nesta pesquisa, o que mais preocupa é a 

possível ilegalidade de alguns anúncios inseridos no Youtube ou ainda a possível 

intencionalidade de erros na programação da inserção de anúncios. Cabe aqui fazer um 

chamado de atenção aos publicitários, veículos e principalmente aos anunciantes para 

considerar que mesmo com as pressões que possam ser exercidas pelo mercado é necessário 

que seja cumprida e acionada a obrigatoriedade de exercer a profissão da maneira mais correta, 

repensando os anúncios e fazendo ações que não contrariem os princípios, normas e legislações 

que regem a prática publicitária. 

Por fim, é de suma importância salientar que, durante a apresentação para a banca deste 

trabalho de conclusão de curso e durante o período de preparação para publicação no LUME 

da UFRGS, foi anunciado em vários portais de notícias, o lançamento em 2015 da versão do 

Youtube para crianças, portanto não está contemplada nesta monografia. 
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APENDICE I 
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APENDICE II  

Pergunta PAI /Mãe A PAI /Mãe 

B 

PAI 

/Mãe C 

PAI 

/Mãe D 

PAI /Mãe 

E 

PAI 

/Mãe F 

PAI 

/Mãe G 

PAI 

/Mãe H 

1.Com que 

frequência 

o seu 

filho(a) 

assiste 

conteúdos 

infantis no 

Youtube? 

 

Diariamente, 

ele usa para 

ver vídeos 

de Mine 

Craft, mas 

acho que é 

um ou dois 

dias na 

semana. 

Ala. 

Raramente 

Na 

verdade, 

eu que 

acesso 

pra ela, 

né, ela 

assim 

sozinha 

não eu 

acesso 

as 

coisas 

que ela 

utiliza, 

o face 

dela, 

mas ela 

usa sim, 

usa 

bastante 

o 

Youtube 

Sim, 

utiliza, 

toda 

semana. 

 

Uma 

frequência 

baixa, ela 

assiste 

mais os 

canais a 

cabo. 

E e mas 

quantas 

vezes por 

semana, 

mais ou 

menos? 

Uma vez 

por 

semana, 

no 

máximo. 

De vez 

em 

quando. 

Umas 3 

vezes 

por 

semana, 

eu 

acho. 

Umas 3 

vezes 

por 

semana 

Quantas 

horas 

mais ou 

menos? 

30, 40 

minutos 

cada vez 

Todos os 

dias. 
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Pergunta PAI 

/Mãe A 

PAI /Mãe B PAI 

/Mãe 

C 

PAI 

/Mãe D 

PAI 

/Mãe 

E 

PAI 

/Mãe 

F 

PAI 

/Mãe G 

PAI /Mãe H 

2. Onde 

ele 

assiste?  

 

No meu 

notebook 

porque 

ai eu 

controlo.  

 

Em casa 

sempre? 

Isso 

 

Quando ele vai 

pegar um... um 

jogo novo ele 

assiste onde ele 

estiver aww.. 

Ele pode jogar 

ou no  meu 

telefone ou no 

computador, 

então 

independente de 

onde ele está, 

quando ele pega 

um jogo novo 

tem o 

videozinho que 

serve para 

explicar como 

ele joga, e é 

nesse momento 

que abre pelo 

Youtube 

Mas em que 

local ele 

utiliza? 

Ele utiliza em 

casa e tem 

Mmm..e tem 

uma cadeira no 

colégio que e de 

informática eles 

liberam para 

jogos e tal, 

acredito que la 

também  

Em 

casa. 

Em 

casa 

mesmo. 

 Em 

casa. 

Em 

casa. 

 

Em casa 

mesmo. 

 

Em casa. 
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Pergunta PAI 

/Mãe 

A 

PAI /Mãe 

B 

PAI 

/Mãe C 

PAI 

/Mãe D 

PAI /Mãe 

E 

PAI /Mãe 

F 

PAI /Mãe 

G 

PAI 

/Mãe 

H 

3.Em que 

equipamen

to? 

 

No 

meu 

notebo

ok 

porque 

dai eu 

control

o. 

Ele pode 

jogar ou 

no  meu 

telefone 

ou no 

computad

or, então 

independe

nte de 

onde ele 

está, 

quando ele 

pega um 

jogo novo 

tem o 

videozinh

o que 

serve para 

explicar 

como ele 

joga, e é 

neeesse 

momento 

que abre 

pelo 

Youtube 

Laptop, 

no 

computad

or dele, 

no tablet 

(chama a 

filha e 

pergunta 

para a 

filha: no 

laptop 

do pai? 

Sim 

 

No, 

Noteboo

k, no 

celular, 

não, só 

no note. 

 E de 

quem 

que é 

esse 

noteboo

k? 

É meu 

 

Computad

or, 

desktop. 

No tablet. 

E tem 

algum 

outro 

equipame

nto ou só 

no tablet? 

Não eu 

acho que 

pode ser no 

computado

r mas mais 

ela acessa 

pelo tablet. 

De quem é 

o tablet e 

de quem é 

o 

computad

or? 

- O 

computado

r é meu e o 

tablet é 

dela. 

 

O Ipad, no 

computad

or. 

E de 

quem são 

esses 

aparelhos

? 

O Ipad é 

dele e o 

computad

or é... é 

dele 

também, 

mas fica 

na sala. 

 

Tablet

. 

De 

quem 

é esse 

tablet

? 

Dela 

mesm

a. 
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Pergunt

a 

PAI 

/Mãe A 

PAI /Mãe 

B 

PAI 

/Mãe C 

PAI 

/Mãe D 

PAI 

/Mãe E 

PAI /Mãe 

F 

PAI 

/Mãe G 

PAI 

/Mãe H 

4. O 

senhor(a

) sabe 

quais 

conteúd

os seu 

filho(a) 

costuma 

assistir 

no 

Youtube

? 

 

Sempre. 

Joguinho

s e 

Minecraf

ts 

Sim, são 

aqueles 

dos 

joguinhos 

mesmo. 

Sempre 

estou 

controland

o. 

Geralmen

te 

desenhos, 

a gente 

acessa 

desenhos 

da Peppa, 

do 

Mickey, 

ou filmes 

mesmo né 

que a 

gente, 

porque 

tem todos 

os filmes 

geralment

e, daí a 

gente vê 

os filmes 

da Barbie, 

da Xuxa, 

geralment

e é filme. 

 

Sim, 

tem  

éee.. 

desenho

s, jogos, 

click 

jogos... 

Vídeos 

de 

desenhos

, assim, 

antigos. 

E 

saberia 

me dizer 

quais 

desenho

s? 

Claro, 

Tom e 

Jerry, 

Pica Pau, 

desenhos 

antigos. 

 

Sim. Eu 

creio que 

sim. 

O que? 

Videos? 

Vídeos de 

musiquinh

a infantil 

ou então 

aqueles 

vídeozinh

os do 

coração 

falante e 

da 

namorada 

dele 

aquela 

gatinha. 

Uns 

gatinhos 

que tem 

num 

aplicativo

s que tem 

na internet 

que ela 

procura 

no no 

Youtube 

então ela 

vê esses 

vídeos. 

São 

vídeos de 

músicas 

assim. 

 

Sim, sim. 

O que 

seria? 

Os 

conteúdo

s é é o 

Mine 

Craft, que 

é um 

jogo, 

agora 

começara

m a dar 

o... 

orientaçã

o de umas 

pulseiras, 

de 

montage

m de 

pulseira. 

E músicas 

infantis. 

Que tipo 

de 

músicas 

infantis? 

Que ele 

vê com a 

irmã, Let 

it go, Let 

it go da da 

Disney... 

ammm... 

Patatá, 

que a 

irmã dele 

vê, e 

outros 

que eu 

não 

lembro. 

 

 

Sabemos. 

E qual 

seria? 

É... 

Chiquitita

s, novela 

infantil, e 

jogos, 

assim, de 

videogam

e, essas 

coisas do 

tipo, dicas 

assim. 

Tutoriais

? 

Isso. 
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Pergunta PAI /Mãe 

A 

PAI /Mãe 

B 

PAI /Mãe 

C 

PAI /Mãe 

D 

PAI /Mãe 

E 

PAI 

/Mãe 

F 

PAI 

/Mãe G 

PAI 

/Mãe 

H 

5. O 

senhor (a) 

sabe qual é 

a 

publicidad

e inserida 

junto aos 

filmes 

para 

crianças 

no 

Youtube? 

Lego e 

Emmm.. 

Basicame

nte, nos 

vídeos 

que ele 

assiste dos 

brinquedo

s da Lego 

Ou seja 

essas 

propagan

das 

seriam 

dirigidas 

a 

crianças? 

Sim com 

certeza. 

Não sei, 

não, não sei 

é porque eu 

imagino 

que seja o 

que 

acontece 

com nossos 

vídeos, que 

a gente vê 

né, é 

sempre uma 

propaganda 

de de... Sei 

lá de banco, 

eu não sei 

não lembro 

bem, 

porque eu 

pulo, acho 

que tudo 

mundo pula 

né guria? 

Tipo teve 

teve uma 

propaganda 

que me 

chamou a 

atenção, 

daquela 

guria muito 

bonita 

Aaah..que 

namorava o 

Neymar, 

não sei se 

namora 

ainda, a 

Bruna 

Marqueci 

Daí a 

propaganda 

começava 

com oo ah! 

tipo lá 

naqueles 

três 

segundos, 

ah!  

Ai, tem 

muita, eu 

nem sei te 

dizer qual, 

porque eu 

detesto, 

quando 

começa ali 

eu já fico 

só olhando 

o 3 2 1 pra 

pular, daí 

eu pulo 

- E tem 

alguma 

que 

lembre 

mais, que 

tenha... 

- Hotel 

urbano e 

decolar 

- Então..  

nenhuma 

marcante? 

- não, é 

porque 

como eu 

não gosto 

mesmo, eu 

nem presto 

atenção, 

esperando 

pular ali o 

anuncio, 

daí eu já 

pulo o 

anuncio e 

nem 

reparo 

Sim, éhhh 

é mais é 

de... que a 

gente vê 

que assim 

a gente 

pula muito 

as 

propagand

as, né, que 

eles têm 

direto, nos 

vídeos, 

mas mais 

é de tênis, 

da de 

natureza... 

Teve 

alguma 

que 

chamou a 

atenção 

do 

senhor? 

Não. 

E que não 

gostou? 

Não. 

E alguma 

que achou 

mais 

adequada

? 

Não, acho 

que é que 

nem eu 

falei né, a 

gente pula 

porque 

eles 

querem ai 

bota de 

uma vez 

não 

adianta 

Sim. 

Lembra de 

alguma, 

quais são? 

Eu lembro 

de uma de 

sapato. 

E que que 

tipo de 

sapatos? 

Sapato pra 

criança 

assim. 

É que eu 

não uso um 

canal 

especifico, 

eu faço 

uma 

pesquisa 

por mim 

mesmo e 

coloco ela 

pra ver o 

desenho. 

E o senhor 

que 

escolhe 

então, os 

desenhos? 

Sim. É que 

eu tenho 

alguns 

cuidados 

por 

trabalhar 

com 

tecnologia, 

eu trago 

pra dentro 

da minha 

casa.  

Sim, 

sim 

Sabe 

quais, 

saberi

a me 

dizer 

quais 

são?  
-Ah, 

tem 

uns de 

autom

óvel, 

tem 

uns de 

creme, 

tem... 

enfim.  

Algum

a que 

chamo

u a 

atençã

o?  
Coisas, 

normai

s, 

assim, 

eu 

achei.  

Não. 

Nunca 

viu.  

Aham. 

E... 

Ammm

...  

Antes 

de 

começa

r o 

vídeo? 

Isso. 

Não, a 

gente 

não 

sabe 

todas. 

A gente 

sabe 

alguma

s, mas a 

gente 

geralm

ente 

pula, 

ahh o 

comerc

ial 
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Pergunta Criança A Criança B Crianç

a C 

Criança 

D  

Criança 

E 

Crianç

a F 

Criança 

G 

Crianç

a H 

1. Você 

assiste o 

Youtube 

no 

computad

or, smart 

TV, tablet 

ou 

celular? 

Sim, no 

computado

r 

de quem é 

esse 

computado

r? 

Da minha 

mãe 

 

Só Ben 10. 

No tablet, 

no tablet só 

tem aqueles 

vídeo de 

filme, de 

luta livre 

assim, mas 

eu acho que 

não vi 

direito  e eu 

acho que 

posso ver de 

novo pra 

colocar o 

nome do 

vídeo que 

eu quero 

assistir que 

é Indiana 

Jones. 

Entendi. Ou 

seja, tu não 

sabe bem 

como 

buscar no 

tablet, é 

isso? 

- Não. É que 

no tablet, eu 

vejo 

rapidinho, 

porque me 

... porque eu 

só interesso 

em jogar ou 

vê filme 

sobre jogo. 

No 

comput

ador 

- No 

comput

ador?  

De 

quem é 

o 

comput

ador? 

- da 

minha 

mãe. 

 

Note 

Somente 

no note? 

sim 

De quem 

é o 

noteboo

k? 

Do pai 

No 

computad

or 

 

 

No 

meu 

tablet. 

No Ipad e 

no 

computad

or 

No 

meu 

tablet. 

E 

quanto 

tempo 

tu 

assiste 

assim 

mais 

ou 

menos, 

fica 

quanto

? 

- 

Quase 

todo 

dia. De 

tarde. 

Grande 

parte 

da 

tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



76 

 

Pergunt

a 

Crianç

a A 

Crianç

a B 

Criança 

C 

Criança D  Criança E Criança 

F 

Crianç

a G 

Criança 

H 

2. Que 

você 

assiste? 

Mine 

Craft 

Emm.. 

O que é 

isso? 
É um 

desenh

o em 

blocos 

como 

se fosse 

lego 

Só Ben 

10. 

Filme de 

terror. 

- Tu 

gosta de 

filme de 

terror? 

Eu 

também 

gosto. E 

quais, 

por 

exemplo? 

- Casa 

monstro. 

Casa 

monstro?  

Tem 

algum 

outro? 

-  Não. 

Só só 

filmes de 

terror? 

- E 

novela 

- Novela? 

Que 

legal. 

Qual é a 

novela? 

-  

Chiquitita

s ????? 

(olhar 

pedindo  

aprovaçã

o da mãe) 

 

Desenho  

Quais 

desenhos tu 

assiste 

Doki,  

Peppa, a 

galinha... 

E o que 

mais? 

Eu 

vejo...ii...  

eu vejo 

Miau??... eu 

vejo uma 

mão abrindo 

o ovo e que 

que tem 

brinquedo 

no no 

Ahh... isso o 

que seria 

uma 

propaganda

? 

Não, é um 

vídeo, tem 

brinquedo 

dento do 

ovo.  

Monster 

high, 

Nickelodeo

n  

 Isso no 

Youtube? 

E... vejo 

uns 

desenhos 

que vão 

lançar. 

Ahh por 

exemplo 

qual o 

nome? 

padrinhos 

mágicos 

eeee  

Eu assisto 

músicas, 

vídeo de 

desenho 

animado e 

eu acho 

que só. 

  E de 

que, que 

desenhos 

animados

? 

Amm de 

boneca, 

de pônei, 

de... tudo 

que é 

coisa 

Não sabe 

o nome? 
Amm.. sei 

ammm.. 

Equestria 

girls, my 

little 

poney? 

 

amm... 

Mary 

Joe??? , 

da 

Disney, 

vídeos 

de um 

jogo 

que se 

chama 

Mine 

Craft 

e... 

hm... só 

isso. 

 

É o que os 

meus pais 

dizem, 

novelas 

infantis, e 

os jogos 

assim, de 

vídeo 

game. 

Quais são 

essas 

novelas? 

É, as 

novelas 

infantis. 

E não 

sabe o 

nome? 

Chiquitita

s. Tinha 

Carrossel. 
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Pergunt

a 

Criança 

A 

Criança 

B 

Crianç

a C 

Criança 

D  

Criança 

E 

Criança F Criança 

G 

Criança H 

3. Você 

que 

escolhe? 

M. hum! 

Sim! 

O que te 

leva a 

escolher? 
Umas 

colegas 

me dizem 

os vídeos 

ai eu fico 

interessad

o daí eu 

vu lá ver 

Sim! 

O que te 

leva a 

escolher

? 

Porque é 

o que eu 

sempre 

assisto 

É Sim 

Como tu 

escolhes

? 

Os que 

eu mais 

gosto. 

Sim 

E como 

você 

escolhe 

os teus 

desenhos

? 

Que eles 

me 

chamam  

muito a 

atenção ... 

que é 

muito 

legal os 

que tão 

estreiand

o eee os 

que eu 

voou ver 

na 

televisão   

 

Sim, mas 

às vezes a 

minha 

mãe vê se 

é coisa pra 

minha 

idade. 

Ahh.. E e 

o que que 

te faz 

escolher 

isso? 
Ammmm..

. como 

assim? 

Porque tu 

escolhe? 

Como 

chega a 

esse 

desenho? 

Porque... 

eu acho 

legal. 

E tu sabe 

como 

desses 

desenhos? 
Eu vejo na 

TV e 

depois 

busco no 

Youtube. 

Sim. 

Como tu 

escolhes

? 

 

Porque 

gosto 

Sim  

E porque 

que tu 

escolhe 

esses 

desenhos? 

Ah, porque 

eu gostei 

né. 

E como 

ficou 

sabendo, 

conhecend

o esses 

desenhos, 

esses esses 

essas 

novelas, no 

caso, né? 

É que 

quando eu 

entro no 

Youtube 

aparecem 

umas 

coisas 

assim eu 

vou lá e 

clico se não 

gostar eu 

não assisto, 

aí eu 

pergunto 

pros meus 

pais se dá 

pra olhar. 
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Pergunt

a 

Cri

anç

a A 

Criança B Criança 

C 

Crianç

a D  

Criança 

E 

Criança 

F 

Criança 

G 

Criança H 

4. Que 

mais 

você 

assiste? 

Só 

isso

. 

Só 

E outros 

vídeos? 

 É. E outros, 

como Apenas 

um show, 

ammmm Hora 

de aventura e, 

deixa eu 

lembrar de 

outro, qual era 

mesmo, ah e 

plantas versus 

zumbis 2. 

O joguinho?  

É. Eu assisto. 

Pra saber 

como jogar ou 

no joguinho 

mesmo? 

Pra saber 

como jogar. 

 

Só filme 

de Terror 

e 

Chiquitita

s 

Só o 

Doki 

Hmmm... 

nada não 

Que não 

seja 

desenho

? 

nãnã 

 

 E e my 

little 

poney 

e... 

música. 

 Hm… 

sabe de 

que são 

as 

músicas

? 

Sei. Eu 

só vejo 

da Lady 

Gaga. 

 

E- Mary 

Joe???, 

músicas 

do 

Frozen. 

Do 

filme? 

Que 

legal.  
 

E como 

tu 

escolhe 

esses 

esses 

desenhos

, esses 

essas 

músicas, 

porque tu 

escolhe? 

Porque eu 

gosto da 

do 

desenho e 

da 

música. 

 Já 

respondid

o com 

clareza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



79 

 

Pergunta Crianç

a A 

Criança B Criança 

C 

Criança 

D  

Criança 

E 

Criança 

F 

Criança 

G 

Criança 

H 

5. Você 

sabe o 

que é 

propaga

nda? 

Não  

E 

Publici

dade? 

Mm..N

ão  

Propaganda é 

aquelas 

coisinha no 

comp.. se 

você ta 

falando de 

propaganda 

na TV? No 

Youtube? 

- Aonde que 

você conhece 

a 

propaganda? 

No Youtube , 

no you, no 

Youtube 

também na 

televisão e e 

só isso, por 

causa que, no 

computador, 

que é o 

Youtube, dá, 

dá primeiro, 

o, a 

propaganda e 

na televisão 

dá bem 

depois do da 

dá uma 

paradinha no 

vídeo pra ver 

pra ver a 

propaganda. 

- Ahh e o que 

que é a 

propaganda, 

pra que 

serve? 

Pra saber, pra 

saber onde 

que compra 

as coisas , pra 

comprar 

coisa, e 

também 

fazem isso 

daí no 

Youtube 

também só 

pra ganhar 

mais 

dinheiro. 

 

 Sei. 

- O que 

que é 

propaga

nda?  
É 

quando 

dá o 

intervalo 

das 

coisas. 

- E pra 

que que 

é a 

propaga

nda? 

Sabe me 

dizer? 

Que que 

tem, que 

que diz 

na 

propaga

nda? 

- .... 

- Não 

lembra? 
- ... 

Não 

E 

Publicid

ade? 
 

Hmmm.. 

Mais ou 

menos. 

Quer 

tentar me 

contar 

como é 

que é? O 

que que 

tem na 

propagan

da? 

Hmm... 

que que 

vai lançar  

o... novo a 

nova 

temporada 

de dos 

desenhos 

dos 

padrinhos 

mágicos e 

da 

monster 

High 

Ahh passa 

propagan

da do do 

desenho 

animado?

Aham 

E tu gosta 

das 

propagan

das? 

Gosto 

De todas 

elas? 

Sim 

Tem 

alguma 

assim que 

tu não 

gostou, 

que 

lembre? 

Não 

Sei. 

O que 

que é? 

Propaga

nda é 

uma... 

é.. aque 

aquelas 

pessoas 

que às 

vezes 

bota 

coisa na 

na tv pra 

vender 

pra... 

saber 

quando 

que 

quando 

que vai 

dar os 

filmes... 

isso que 

é 

propaga

nda. 

 

Gesticula

ção 

negativa 

 

A 

publicida

de..., já 

ouviu 

falar? 

Não. 

Nunca 

assistiu? 

Nãnã 

 

 

Sei. 

E o que 

que é a 

propaga

nda? 

É tipo 

comercia

l. 

E pra 

que que 

serve o 

comercia

l? 

- Pra... 

pra 

avisar as 

pessoas? 

Pra 

avisar as 

pessoas 

para 

comprar. 

Eles tem 

propagan

da de 

farmácia, 

às vezes 

tem de 

brinqued

o . 

E que 

que a 

propaga

nda quer 

fazer? 

Que que 

a 

propaga

nda quer 

que as 

pessoas 

façam? 
hmm... 

num sei. 

Sabe pra 

que que 

é? 

-Hmm... 

Não. 
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Pergunt

a 

Criança 

A 

Criança 

B 

Criança 

C 

Criança 

D  

Criança 

E 

Criança 

F 

Crian

ça G 

Criança H 

6. Já viu 

propaga

nda no 

Youtube

? 

MM! 

MM!  

(Negativa) 

Então 

não 

aparece 

para você 

as 

propagan

das? 

Só no 

início dos 

vídeos  

O que 

acha 

dessas 

propagan

das? 

Eu não 

gosto, e 

um saco 

Porquê? 

fica 

demorand

o para 

mostrar o 

vídeo 

 É.... 

sim. 

 Lembra 

de 

alguma 

em 

especial

? 
 De 

alguma? 

... 

Aham! 

Só vejo 

de 

desodora

nte, de 

shampoo

, e mais 

uma de, 

hmm, 

deixa eu 

me 

lembra, e 

mais 

uma de 

sabonete

. 

- E e 

lembra 

mais ou 

menos o 

que que 

aparecia

, o que 

que era? 

- Só um 

homem e 

uma 

mulher, 

só uma 

mulher 

dividind

o o 

produto 

dela que 

dá pra 

homem 

também. 

... 

E tem 

alguma 

propagan

da que tu 

lembra? 

Qual? 

A 

propagan

da das 

chiquitita

s 

Das 

chiquitita

s? E que 

que dizia 

a 

propagan

da?  

Que dá 

pra 

comprar 

o vestido 

das 

chiquitita

s 

Como? 

dá pra 

comprar 

o vestido 

das 

chiquitita

s e a 

fantasia 

das 

chiquitita

s 

- aiii que 

legal. E 

tu pediu 

para tua 

mãe 

alguma 

coisa? 

Falou? 

- Sim. 

Já viu 

propagan

da? 

Já. 

que tinha 

nessa 

propagan

da? 

Sabe? 

Lembra? 

Não.  

Hmmm e 

não nem 

teve 

nenhuma 

que tu 

gostou? 

Eu gosto 

hmm da 

popagand

a da 

popagand

a do 

Natal. 

E do 

Doki tem 

propagan

da do 

desenho? 

Aham 

Nenhuma

? Hmm e 

e o que 

amm faz 

quando 

aparece a 

propagan

da no 

Youtube, 

assim? 

Hmmm 

Não 

lembra? 

Nãnã 

Assiste? 

Assisto 

E tem 

algum 

produto, 

alguma 

coisa que 

tu lembre 

de ter 

assistido 

numa 

propagan

da?  

Sim 

Qual? 

Bolacha, 

amm, 

refri, chá 

Mas isso 

no 

computad

or, no 

Youtube?  

Sim 

Amm... 

já. 

Do que 

que era? 
É... eu 

não... eu 

não me 

lembro, 

acho que 

era de... é 

de 

pessoas 

tentando 

vender 

não sei o 

que, 

desodora

nte, amm 

perfume.

.. 

E 

alguma 

assim 

que que 

tu assim, 

lembra, 

muito? 

Não.

  

Já, 

mas 

eu 

não 

presto 

atenç

ão. 

 

 (imitando a 

propaganda)

”Hã, Hã, 

limpe esse 

suco da sua 

cara e vista 

isso.” Num 

gosto, tenho 

medo desse. 

Eu tenho 

medo desse 

tipo.  
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Pergunta Crianç

a A 

Criança 

B 

Criança 

C 

Criança D  Crianç

a E 

Criança F Crianç

a G 

Criança 

H 

7. O que 

você faz 

quando 

aparece a 

propagand

a? 

Aperto 

em 

pulaaar

. 

assiste 

ela? 

Ammm 

não, eu 

boto no 

pular, ali. 

Só que 

daí tem 

que 

esperar 

um 3 2 1, 

ou um 4 

2 1 ou 

começan

do do 5  

- Ahhh e 

porque 

que tu 

pula? 

porque é 

chato. 

 

-Eu 

mudo de 

canal. 

- Muda 

de 

canal. E 

no 

Youtube

? No 

Youtube 

que que 

tu faz 

quando 

aparece

? 

- 

Assisto 

Porque 

tu 

assiste? 

Eu 

gosto 

Eu vejo. 

Assiste 

então a 

propagand

a?  

Aham. 

Gosta de 

assistir?  

Sim 

E... porque 

que tu 

gosta? 

Porque é 

legal. 

 

Assisto Dou pular 

anúncio 

E porque 

tu pulava o 

anuncio? 

Porque é 

muito 

chato. 

- hmm... 

Não gosta 

então da 

publicidad

e? 

- Não. 

Pulando

. 

Pula o 

anúncio

? Então 

nunca 

assiste? 

Não. 

 

Eu pulo. 

Não gosto 

desses 

tipo. 

Então tu 

costuma 

pular. 

Porque? 
É hmm, 

propagan

da meio 

boba. 

 

 E e essa 

aí de 

suco, 

como é 

que era? 

(imitando 

a 

propagan

da de 

novo) 

“uuu rááá 

limpe 

esse suco 

da sua 

cara e 

vista isso” 

E quem é 

que fala 

isso pra 

quem? 
é, um guri 

pra um 

guri. 

Sabe de 

que, qual 

era o 

produto? 

Não era 

produto. 

Eu não 

assisto 

quando 

vai ali 

pra... 

quando dá 

seta pra ir 

por vídeo 

eu vou. 

Mas te 

assustou? 

Sim 
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APENDICE III 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONOMICAS DAS CRIANÇAS  

 

CRIANÇA A: Masculino. 8 anos de idade3ra Série. Não tem irmãos. Renda familiar 

aproximada de 6 salários mínimos.  

CRIANÇA B: Masculino. 7 anos de idade. 2da Série. Não tem irmãos. Renda familiar 

aproximada de 8 salários mínimos. 

CRIANÇA C:  Feminino. 8 anos de idade3ra Série. Tem 2 irmãos. Renda familiar aproximada 

de 10 salários mínimos. 

CRIANÇA D: Masculino8 anos de idade3ra Série. Tem 2 irmãos. Renda familiar aproximada 

de 5 salários mínimos. 

CRIANÇA E: Feminino. 7 anos de idade. 2da Série. Filha única. Renda familiar aproximada 

de 5 salários mínimos. 

CRIANÇA F: Feminino. 7 anos de idade. 2daa Série. Não tem irmãos. Renda familiar 

aproximada de 10 salários mínimos. 

CRIANÇA G: Masculino. 8 anos de idade. 3ra Série. Tem dois irmãos. Renda familiar 

aproximada de 10 salários mínimos.  

CRIANÇA H: Feminino. 8 anos de idade. 3ra Série. Filha única. Renda familiar aproximada 

de 8 salários mínimos.  
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ANEXO I 

Diretrizes da comunidade do Youtube 

Flagging on Youtube: The Basics 

 Staying Safe on Youtube 

Respeite a Comunidade do Youtube 

Não estamos pedindo o respeito dedicado a freiras, idosos e neurocirurgiões. Queremos apenas evitar abusos no 

site. Todos os novos recursos comunitários legais no Youtube envolvem um certo nível de confiança. Acreditamos 

que você seja responsável e milhões de usuários respeitam essa confiança. Seja um deles. 

Não exagere 

Aqui estão algumas regras de bom senso que vão ajudar você a se manter afastado de problemas: 

O Youtube não é um site para conteúdos pornográficos ou sexualmente explícitos. Se essa for a descrição do seu 

vídeo, mesmo se for um vídeo de você mesmo, não o poste no Youtube. Além disso, saiba que trabalhamos em 

conjunto com as autoridades legais e que denunciamos exploração infantil. Leia a nossa Central de segurança e 

fique seguro no Youtube. 

Não poste vídeos que encorajem outras pessoas a realizarem ações que possam causar lesões corporais graves, 

especialmente crianças. Vídeos que exibam atos perigosos e/ou prejudiciais podem sofrer restrição por idade ou 

ser removidos, de acordo com a gravidade. 

Não é apropriado postar conteúdo violento ou sangrento cuja intenção principal seja causar choque, emoção ou 

desrespeito. Caso o conteúdo explícito seja postado em notícias ou documentários, forneça as informações 

necessárias para ajudar os espectadores a compreenderem o que se passa no vídeo. Não estimule outras pessoas a 

cometerem atos de violência. 

O Youtube não é um site com o intuito de chocar. Não poste vídeos grosseiros de acidentes, pessoas mortas ou 

coisas similares cuja intenção é chocar ou causar asco. 

Respeite direitos autorais. Envie somente vídeos criados por você ou que você tenha autorização para usar. Não 

envie vídeos criados por outros usuários, nem use conteúdo em seus vídeos cujos direitos autorais pertençam a 

outras pessoas, como trilhas sonoras, snippets de programas protegidos por direitos autorais ou vídeos criados por 

outros usuários, sem a autorização necessária. Visite nosso Centro de direitos autorais para mais informações. 

Nossos produtos são plataformas para a livre expressão, mas não aceitamos conteúdo que promova ou apoie 

violência contra indivíduos ou grupos com base em raça ou origem étnica, religião, deficiência, gênero, idade, 

nacionalidade, status de veterano ou orientação sexual/identidade de gênero, ou aqueles cujo intuito principal seja 

incitar o ódio com base nessas características. Pode ser algo bastante subjetivo, mas se o intuito principal for 

atacar um grupo protegido, o conteúdo extrapola o limite. 

Coisas como comportamento predatório, perseguição, ameaças, assédios, intimidações, invasões de privacidade, 

exibição de informações pessoais de outras pessoas e encorajamento de atos violentos ou de violações dos Termos 

de Uso são levados muito a sério. Qualquer pessoa pega em uma dessas situações pode ser banida 

permanentemente do Youtube. 

Ninguém gosta de spam. Não crie descrições, tags, títulos ou miniaturas enganosos para aumentar as 

visualizações. Não é legal postar grandes quantidades de conteúdos indesejados ou repetitivos, inclusive 

comentários e mensagens particulares. 

O Youtube pode abrir exceções para conteúdos educativos, artísticos, documentais ou científicos, mas apenas se 

este for o intuito principal do vídeo, não apenas conteúdo explícito. 
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Leve essas regras a sério. Não tente procurar por brechas nem tente fraudá-las. Apenas as entenda e tente respeitar 

o espírito com o qual elas foram criadas. Se desejar obter mais detalhes, consulte nossas Diretrizes da comunidade. 

Estabelecemos estas diretrizes 

Bem, esta parte é mais sobre nós do que sobre você. A equipe do Youtube analisa vídeos sinalizados 24 horas por 

dia, sete dias por semana para verificar se eles violam nossas Diretrizes da comunidade. Aqueles que violam são 

removidos. Algumas vezes, um vídeo não viola nossas Diretrizes da comunidade, mas pode não ser adequado 

para todos. Esses vídeos podem ter restrições de idade. As contas são penalizadas por violações às Diretrizes da 

comunidade e quando essas violações são sérias ou se repetem, a conta pode ser encerrada. Caso isso aconteça, 

você não poderá criar novas contas. Para obter mais informações sobre o funcionamento das Diretrizes da 

comunidade e as consequências de sua violação, visite a Central de Ajuda. 

O Youtube é comunitário 

Não se esqueça de que esta comunidade é sua! Cada usuário do Youtube faz do site o que ele é; por isso, não tenha 

medo de entrar na roda e começar a participar! 

Divirta-se com o site. Há muito para ver e há muitas pessoas fazendo coisas incríveis. Uma delas pode ser você! 

Os equipamentos estão ficando cada vez mais baratos e fáceis de usar, então entre nessa e aproveite. 

Mostre sua opinião. O feedback é tão importante quanto o resto da sua experiência, quando é feito com respeito, 

pode se tornar uma ótima maneira de fazer amizades, trocar histórias e enriquecer sua experiência no Youtube. 

Por isso, deixe comentários, avalie os vídeos, responda pessoalmente aos vídeos que mexem com você, participe 

dos concursos que chamarem sua atenção. No Youtube, acontece de tudo um pouco e não faltam oportunidades 

para você participar. 

Você pode não gostar de tudo o que encontrar no Youtube. Alguns conteúdos podem ser ofensivos. Se você julgar 

que algum conteúdo viola os Termos de Uso, clique em "Sinalizar" abaixo do vídeo que você está assistindo para 

enviá-lo para ser analisado pela equipe do Youtube. Caso contrário, considere clicar em outra coisa. Por que 

desperdiçar o seu tempo assistindo a vídeos que você não gosta? 

Dicas sobre as Diretrizes da comunidade 

Quer saber um pouco mais sobre os limites e as exceções das Diretrizes da comunidade? Aqui estão alguns 

exemplos e dicas úteis: 

Sexo e nudez 

Não é permitida a nudez, especialmente se ela estiver em contexto sexual. Normalmente, é menos provável que 

um vídeo de apelo sexual seja aceito no Youtube. Há exceções no caso de documentários e conteúdos educacional, 

científico e artístico caso essa seja a única finalidade do vídeo e caso o conteúdo seja essencial. Por exemplo, um 

documentário sobre câncer de mama seria apropriado, mas postar trechos fora do contexto do documentário pode 

não ser. 

Apologia à intolerância 

"Discurso de ódio" refere-se ao conteúdo que incita ódio contra membros de um grupo protegido. Por exemplo, 

conteúdo racista ou sexista pode ser considerado como discurso de ódio. Por vezes, é bastante tênue a linha que 

separa o que é e o que não é considerado como discurso de ódio. Em geral, não há problemas em criticar uma 

nação, mas não é permitido incitar ódio ou promover a violência contra pessoas de uma determinada 

nacionalidade. 

Chocante e repugnante 

O mundo é um lugar perigoso. Algumas pessoas se machucam e é inevitável que essas situações possam ser 

documentadas no Youtube. Contudo, não é legal postar conteúdo violento ou agressivo cuja principal intenção 

seja chocar, causar sensacionalismo ou desrespeitar. Se um vídeo for muito ilustrativo ou perturbador, ele deve 

ser balanceado com contexto e informações adicionais. Por exemplo, incluir a filmagem de um abatedouro em 

um vídeo sobre uma fazenda industrializada pode ser adequado. No entanto, agrupar em um vídeo filmagens não 
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relacionadas e repulsivas de animais sendo abatidos pode ser considerado inconveniente se o propósito for chocar 

em vez de ilustrar. 

Atos ilegais perigosos 

Embora não pareça justo dizer que você não pode mostrar algo devido à forma como outros espectadores possam 

teoricamente reagir, limitamos o conteúdo que tem a intenção de estimular a violência ou encorajar atividades 

perigosas e ilegais que ofereçam riscos à saúde ou causem mortes. Isso significa que é proibido postar vídeos 

sobre coisas como instruções para criação de bombas, treinamentos de ninjas assassinos, ataques de franco 

atiradores, vídeos que treinam terroristas, ou dicas sobre rachas ilegais. Todas as ilustrações sobre esses assuntos 

devem ser educacionais ou fazer parte de um documentário e não devem ter a finalidade de ajudar ou estimular 

outros a imitá-las. 

Crianças 

Vídeos envolvendo crianças (qualquer pessoa com menos de 18 anos) são muito delicados. Esse tipo de vídeo 

nunca deve ser violento ou sexualmente insinuante. Tenha cuidado ao postar algo envolvendo uma criança. Se 

você estiver compartilhando um momento particular ou um filme caseiro, torne-o um vídeo privado para que 

somente você e sua família possam vê-lo. 

Direitos autorais 

Quando você cria algo original, você passa a possuir os direitos autorias de sua criação. Da mesma forma, quando 

outras pessoas criam um conteúdo, elas têm os direitos autorais desse conteúdo. Como uma comunidade criativa, 

é essencial que todos no Youtube respeitem os direitos autorais dos outros. Se você não tem certeza de que algo 

irá violar o direito autoral de alguém, o melhor a fazer é criar algo totalmente original, com imagens e áudio 

criados por você. Ao fazer isso, você não terá de se preocupar com direitos autorais, já que eles serão seus. Se 

você gravou algo de um DVD, gravou uma imagem da TV ou baixou um vídeo on-line, não coloque-o no site a 

menos que tenha permissão para fazê-lo. 

Privacidade 

Caso apareçam no seu vídeo pessoas que possam ser identificadas imediatamente e que não tenham autorizado 

você a filmá-las, é bem possível que elas registrem uma reclamação sobre violação de privacidade para o vídeo. 

Caso isso aconteça, você será notificado e terá a chance de editar o vídeo e reenviá-lo, antes que tomemos outras 

providências. Se chegarmos a remover o seu vídeo por questões de privacidade, não envie outra versão mostrando 

as mesmas pessoas. É muito provável que essas pessoas registrem mais uma reclamação sobre violação de 

privacidade ou façam uma denúncia de assédio. Não poste dados pessoais de terceiros, como telefones, endereços, 

números de cartão de crédito e números de documentos oficiais. Temos o compromisso de zelar pela segurança 

dos nossos usuários, e suspendemos as contas que violarem a privacidade de alguém. 

Assédio 

A base de tudo é o respeito. O Youtube serve para o usuário compartilhar e interagir com a comunidade, sempre 

com respeito. Se você não tiver certeza se um vídeo ou comentário seu está dentro dos limites, siga este princípio 

simples: se você não diria na frente da pessoa, não diga no Youtube. E se a sua intenção for mesmo atacar, assediar, 

ridicularizar ou fazer-se passar por outra pessoa, procure outro lugar para fazer isso. 

Roubo de identidade 

Roubar a identidade de outro usuário, usando exatamente o mesmo layout do canal dele, um nome de usuário 

parecido ou fazendo-se passar pela pessoa nos comentários, e-mails ou vídeos, é considerado assédio. Se você 

quer manter a sua conta, não tome parte em nenhuma forma de roubo de identidade ou assédio no site. 

Ameaças 

Os usuários não podem se sentir ameaçados no Youtube. E ponto final. Não deixe comentários ameaçadores nos 

vídeos de outras pessoas. 
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ANEXO II 

Política de Anúncios 

Segmentação por idade 

Limites de idade no Youtube 

Quando um limite de idade é estabelecido para um vídeo ou brand channel, seja por decisão do anunciante ou 

como resultado de uma violação das Diretrizes da comunidade, somente usuários "maiores de idade" e conectados 

ao nosso site com uma conta do Youtube poderão acessar o conteúdo. Em algumas instâncias, nossas políticas 

exigem que um vídeo seja limitado primeiramente por idade, para que um anunciante use-o em um anúncio (por 

exemplo, anúncio de vídeos promovidos para uma campanha de bebida alcoólica). O limite de idade do Youtube 

é a única opção disponível para solicitações de limitação etária em nível de páginas de exibição de vídeos. 

Segmentação demográfica por idade para anúncios: 

Se nossas políticas ou o anunciante exigirem que um anúncio seja segmentado demograficamente para certa faixa 

etária, nossa tecnologia de veiculação de anúncios poderá segmentar demograficamente o anúncio com base nos 

dados de registro de datas de nascimento das contas de usuários conectados. Por exemplo, se o conteúdo 

apresentado em um anúncio não for apropriado para o público geral conforme nossas políticas, exigiremos que os 

anúncios sejam segmentados geograficamente para maiores de 18 anos usuários. Isso significa que somente 

usuários conectados a sua conta do Youtube com pelo menos 18 anos de idade poderão ver esse anúncio específico 

em nosso site. Os usuários não conectados verão um anúncio diferente. 

Limites de idade personalizados 

O Youtube permitirá que anunciantes das indústrias de bebidas alcoólicas, jogos de azar e filmes criem um limite 

de idade personalizado em anúncios de página inicial ou gadgets de brand channel, já que esses setores são 

altamente regulados e o limite de idade do Youtube pode ser insuficiente para manter a conformidade com as regras 

do setor (por exemplo, anunciantes de videogame que precisem obedecer às diretrizes da ESRB em jogos para 

adultos). As solicitações para limites de idade personalizados desses anunciantes precisam ser enviados à equipe 

de Política de anúncios do Youtube para aprovação prévia. Os anunciantes em outras indústrias são obrigados a 

usar os recursos da Limitação de idade do Youtube, disponíveis nos níveis de brand channel e de páginas de 

exibição de vídeos. 

Anúncios segmentados para crianças: 

O Youtube não é destinado a crianças menores de 13 anos, e nossos Termos de Serviço proíbem o uso do website 

Youtube por pessoas nessa faixa etária. Por isso, as publicidades de campanhas não podem ser ou parecer 

segmentadas ao grupo demográfico abaixo de 13 anos, nem podem conter material que possa atrair 

especificamente esse grupo etário. Isso é importante não apenas por causa da restrição em nossos Termos de 

Serviço, mas também porque há exigências complexas de regulamentação envolvendo a coleta on-line de 

http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?hl=pt-BR&answer=186529
http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?hl=pt-BR&answer=128029
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informações de identificação pessoal de crianças com menos de 13 anos, que se aplicam a anunciantes e sites de 

forma igual. 

Nossas restrições em campanhas de anúncios segmentadas para usuários com menos de 13 anos se aplicam à 

segmentação demográfica e à natureza do criativo usado na campanha. No entanto, permitimos campanhas que 

sejam claramente segmentadas a adultos e pais que possam estar interessados em aprender sobre produtos e 

serviços voltados a crianças. 

Produtos Restritos 

As políticas abaixo descrevem os tipos de produtos cuja publicidade é proibida no Youtube. 

Ajuda acadêmica 

Não é permitida a publicidade de materiais de auxílio acadêmico. Isso inclui serviços de "realização de testes" nos 

quais uma pessoa faz uma prova no lugar de outra, e serviços de redação de trabalhos acadêmicos que fornecem 

teses, dissertações e outros documentos personalizados/pré-escritos. 

Conteúdo adulto e sexual 

É proibida a publicidade de qualquer conteúdo adulto ou pornográfico. Isso inclui, mas não está limitado a, a 

promoção de material que é ou pretende apresentar imagens de abuso sexual infantil, qualquer conteúdo de 

conotação sexual envolvendo crianças ou qualquer outro material sexual não-consensual. Também não permitimos 

anúncios promovendo pornografia adolescente ou outro pornografia que descreva modelos que possam ser 

menores de idade. Os exemplos incluem, mas não se limitam à, publicidade de pornografia do tipo "garotas xxx", 

"pornô com garotas", e "colegiais". O Youtube não permite esse tipo de conteúdo, independentemente de um site 

cumprir as regulamentações governamentais sobre esse tipo de publicidade. 

Ajuda para passar em exames de drogas 

Não é permitida publicidade de produtos criados para ajudar pessoas a burlar um exame de drogas. Isso inclui 

produtos como shakes de desintoxicação e aditivos para exame de urina. 

Esteroides anabolizantes 

Não é permitida a publicidade de esteroides anabolizantes, aditivos e ciclos para aumento de musculatura, 

suplementos esteróides para musculação e qualquer conteúdo relacionado, independentemente das declarações de 

legalidade do anunciante. 

Anti e violência 

Não é permitido texto de anúncio advogando contra qualquer organização, pessoa ou grupo. Demonstrar desacordo 

com ou fazer campanha contra um candidato a cargo público, um partido político ou administração pública 

normalmente é permitido. 
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Anúncios e sites associados não podem promover violência ou pregar contra uma minoria. Uma minoria é 

diferenciada por incluir pessoas com: 

 Raça ou origem étnica 

 Cor 

 Nacionalidade 

 Religião 

 Deficiência 

 Sexo 

 Idade 

 Status de reservista militar 

 Orientação/identidade sexual 

 

Clique automatizado em anúncios 

Não é permitida publicidade de produtos e serviços de clique automatizado em anúncios. 

Marketing em massa 

Não é permitida a publicidade de produtos de marketing, caso o uso declarado ou implícito de tais produtos seja 

spam não solicitado, como por exemplo: 

 Listas de e-mail sem opção de inscrição 

 Software de e-mail em massa 

 Envio de mensagens em massa 

 

Conteúdo protegido por direitos autorais 

Direitos autorais são recursos comerciais importantes sobre os quais o detentor dos direitos mantém direitos 

exclusivos. Você não deve usar o Youtube para promover a cópia ou distribuição de conteúdo protegido por direitos 

autorais, para os quais você não tem o consentimento do detentor dos direitos ou outros direitos legais de uso do 

conteúdo. 

Mercadorias falsificadas 

Não é permitida a publicidade de produtos que sejam réplicas ou imitações não autorizadas ou ilegais de produtos 

de marca. 

Programas de afiliados de entrada de dados 

Não é permitida a publicidade de programas afiliados de entrada de dados. Isto inclui anúncios que levem os 

usuários a sites promovendo a criação/entrada de dados de mais anúncios que levem o usuário ao mesmo site. 

Discadores 
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Um discador é um programa que corta sua conexão com a Internet e estabelece uma nova conexão com um número 

com taxas mais caras. Para proteger nossos usuários e manter a qualidade da publicidade que exibimos, não 

permitimos anúncios e sites que exigem ou solicitam o uso de um programa discador. 

Drogas e parafernália ligada a drogas 

Não é permitida a publicidade de drogas e parafernália ligada a drogas. Isso inclui acessórios para uso de drogas, 

drogas ilegais e drogas herbais como sálvia e cogumelos mágicos. 

e-Gold 

Não são permitidos anúncios de e-gold e conteúdos relacionados. Isso inclui, sem limitação, câmbio, investimentos 

e contas e-gold. 

Espécies ameaçadas de extinção 

Não é permitida a publicidade de produtos obtidos de espécies ameaçadas ou em extinção. Isso inclui, sem 

limitação, a venda de produtos derivados de elefantes, tubarões, tigres, baleias, rinocerontes ou golfinhos. 

Serviços de acompanhantes e encontros para adultos 

Não é permitida publicidade para sites que promovem serviços de acompanhante ou serviços de companhia 

discreta, íntima VIP. 

Documentos falsos 

Não é permitida a publicidade de documentos falsos como carteiras de identidade, passaportes, CPF, documentos 

de imigração, diplomas e títulos de nobreza. 

Fogos de artifício e dispositivos pirotécnicos 

Não é permitida publicidade de fogos de artifício e dispositivos pirotécnicos. 

Sites de hacking e cracking 

Não é permitida a publicidade de serviços de hacking e cracking e ferramentas de auxílio à violação de direitos 

autorais. Por exemplo, não permitimos: 

 Sites que fornecem instruções ou equipamentos para acessar ilegalmente ou adulterar softwares, servidores 

ou websites 

 Sites ou produtos que possibilitem o acesso ilegal de celulares ou outros sistemas/dispositivos de 

comunicação ou envio de conteúdo 

 Chips de módificação, como dispositivos desbloqueadores de proteção de direitos autorais 

 Produtos que decodificam sinais de cabo e satélite para obter serviços de cabo gratuitos 

 Cópias não autorizadas ou versões de backup de software, CDs ou DVDs 
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 Produtos ou serviços que infringem as tecnologias de gerenciamento de direitos digitais ou medidas técnicas 

de proteção para obras com proteção de direitos autorais 

 

Aumento de cliques ou impressões 

Não é permitida publicidade para aumento de cliques ou impressões em anúncios, como pay-to-click, pay-to-view, 

auto-surfing, cliques automáticos em anúncios e outros programas de tráfego garantido. 

Curas milagrosas 

Não é permitida publicidade que promove curas milagrosas, como "Cure o câncer de um dia para o outro!" 

Serviços de conteúdo para celular 

Os anúncios nos serviços de conteúdo para celular são restritos. 

Permitimos anúncios para conteúdo móvel somente nas condições estabelecidas aqui. Serviços de conteúdo móvel 

incluem, sem limitação, sites que promovam download de toques para celular, papel de parede, ou mensagens de 

texto com previsões, aconselhamento da vida amorosa, notícias, perguntas sobre personalidades entre outros 

serviços de entretenimento. 

Para todos os tipos de serviços de conteúdo móvel, o website promovido precisa exibir clara e precisamente os 

preços destes serviços. Além disso, todos os requisitos relevantes do site citados abaixo devem estar localizados 

em um lugar de destaque em sua página web e devem ser fáceis de achar, ler e compreender. 

Para serviços de inscrição: 

 

 Inclua o preço do serviço e o intervalo de faturamento (como por semana ou por mês) no texto de seu 

anúncio. 

 Forneça uma caixa de seleção de opção destacada ou outro mecanismo evidente para indicar que o usuário 

tem ciência e aceita o preço e o serviço de assinatura. É obrigatório que essa caixa ou esse mecanismo esteja 

na primeira página de seu site em que os usuários inserem dados pessoais. O usuário não deverá ser capaz 

de prosseguir sem aceitar as condições. 

 

Para informações pessoais: 

Se o seu site exigir que os usuários enviem informações pessoais, como nome ou número de telefone, deverá exibir 

claramente o preço e o intervalo de faturamento (como por semana ou por mês) na primeira página do seu site na 

qual os usuários informam os dados pessoais. 

Para inscrições por meio de mensagens de texto: 

Se os usuários se inscreverem em seu serviço transmitindo um código por uma mensagem de texto, o preço e o 

intervalo de faturamento deverão ser exibidos de forma clara e em destaque ao lado do código. 
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Prostituição 

Não é permitida publicidade de prostituição. 

 

Tabaco e cigarros 

Não são permitidos anúncios que incentivem o tabagismo ou façam publicidade de produtos relacionados ao fumo, 

como cigarros, charutos, cachimbos e papel para cigarro. 

Dispositivos de trânsito 

Não é permitida publicidade de bloqueadores de radar, coberturas de placas de automóveis, comutadores de 

semáforos e produtos relacionados. 

Armas 

Não é permitida a publicidade para promoção de determinadas armas, como armas de fogo e componentes, 

munições, canivetes de mola e do tipo butterfly e socos ingleses. 
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ANEXO III 

 


