
 
Proposta de Redação  

 
Se você já assistiu aos vídeos do Youtube é provável que tenha se perguntado 'quanto um                               
youtuber ganha'. Com a popularização dos vídeos nessa plataforma, cada vez mais as pessoas                          
têm se dedicado a esse trabalho, fazendo surgir uma nova profissão: a de youtuber. Com base                               
no seu conhecimento sobre o gênero e nos textos motivadores, escreva um texto dissertativo                           
argumentativo com o tema: Youtuber: a profissão do futuro.  
 
TEXTO I 
 
Profissão de Youtuber – Conheça o mercado do futuro 
  
A facilidade do acesso à internet, e à tecnologia, permitiu que novas profissões fossem criadas. É o caso, por                   
exemplo, do Youtuber.  
Trata-se basicamente, de uma pessoa escolher um determinado assunto a ser abordado, seja de humor, moda,                
beleza, culinária, tecnologia e entre outros, e fazer um vídeo com esse tema, diante de uma câmera.  
Depois, basta criar um canal no Youtube, e promover os seus vídeos nas redes sociais, a fim de conseguir o                    
maior número de seguidores possível. Assim, a plataforma de vídeos paga o novo youtuber, devido ao grande                 
número de acessos, e curtidas nos vídeos. 
Engana-se quem pensa que ser youtuber é algo fácil e rápido. Como toda profissão, é preciso ter dedicação,                  
amar o que faz e ter desenvoltura em frente à câmera. 
Assim como muitas profissões deixarão de existir ao longo do tempo, dando espaço a outras tecnologias mais                 
acessíveis, os youtubers tendem a ganhar mais espaço, prometendo ser algo mais rentável do que um trabalho                 
tradicional. Basta entrar no Youtube um momento, para conhecer diversos profissionais que dedicam a vida               
para fazer o seu empreendimento dar certo, no mundo digital.  
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TEXTO III 
 
O Brasil é o segundo maior consumidor de vídeos do Youtube, segundo pesquisa coordenada pelo Media Lab 
da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Um dos principais públicos da plataforma de vídeo é o 
infantil. Dos 100 canais mais vistos no Brasil, 36 deles têm conteúdo direcionado ou consumido por crianças de 
zero a 12 anos, totalizando mais de 17 bilhões de visualizações. Isso explica o sucesso do YouTube Kids, 
voltado para a faixa de dois a oito anos, que possui mais de 11 milhões de usuários ativos semanalmente. 
Nesse cenário, graças ao constante contato com a tecnologia por parte dos pequenos, um fenômeno diferente 
começou a acontecer nos últimos cinco ou seis anos. As crianças saíram da posição de espectadoras para 
apresentar seus próprios canais, dando origem a uma nova onda de ídolos digitais: os youtubers mirins. Hoje, 
esses jovens – alguns com apenas três anos de idade – acumulam milhões de seguidores e ganham dinheiro por 
meio do canal na plataforma, no qual compartilham sua rotina e exibem brinquedos novos para outras crianças. 
As irmãs Eloah, de 11 anos, e Ester, de seis anos, são dois sucessos dessa nova geração de youtubers. Cada uma 
possui seu próprio canal – a mais velha somando mais de um milhão de inscritos e, a mais nova, mais de 
250.000. A fama foi tanta que a família (composta pelas meninas, a mãe Eliane Rocha, o pai Giltone Rocha e o 
irmãozinho Silas) teve de se mudar de Brasília para São Jose dos Campos, no estado de São Paulo, para 
acompanhar os eventos para os quais as pequenas eram convidadas. O casal tem uma empresa de venda de 
cartuchos e impressoras, que ainda representa a principal renda da família. 
Para muitos adultos que trabalham com o YouTube, no entanto, o canal já se tornou a principal fonte de renda. Dados do 
Fórum Econômico Mundial estimam que 65% das crianças de hoje vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Por 
isso, especialistas já questionam se, daqui a alguns anos, ser youtuber pode se tornar também uma profissão, assim como 
ator, jornalista, apresentador ou empresário. 
O advogado Luiz Kignel, especialista em Direito da Família da PLKC Advogados, acredita que a regulamentação dessa 
“nova profissão” não deve demorar a acontecer. Se, de fato, a ocupação for considerada uma forma de trabalho no futuro, 
ela deverá ser submetida a um conjunto de regras assim como qualquer outra – inclusive para os menores de idade que 
desejem atuar na área. 
Outra preocupação é em relação à publicidade infantil. O Instituto Alana, uma ONG de proteção da infância, denunciou ao 
Ministério Público mais de 20 empresas nos últimos três anos, afirmando que elas se aproveitam da fama dos pequenos 
youtubers para promover ações de marketing voltadas diretamente a crianças menores de 12 anos – algo que, por lei, é 
proibido. Qualquer anúncio de produtos ou serviços para os pequenos deve ser direcionado aos pais, independentemente 
da plataforma em que é veiculado. Ainda assim, a advogada do Instituto, Ekaterine Karageorgiadis, explica que, nos 
canais infantis do YouTube, isso não acontece. 
Não só as empresas conseguem dialogar diretamente com as crianças, como também utilizam outras crianças para fazer 
isso. “A publicidade infantil é considerada abusiva”, afirma. Segundo ela, as empresas se aproveitam da inocência e da 
falta de discernimento dos pequenos para estimular o consumismo na infância. A maioria das propagandas é feita por 
meio de vídeos de unboxing, que consiste em gravar a criança abrindo um produto novo e mostrando aos expectadores o 
que tem dentro. 
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