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Resumo 
O estudo que aqui trazemos faz parte de uma pesquisa de doutorado integrante do grupo 
de pesquisa Comunicação Audiovisual, Cultura e Educação – CACE, da UNIRIO, e busca 
refletir sobre as novas formas de relacionamento da juventude com a literatura, dentre elas, 
os booktubers, jovens que compartilham seus gostos literários como leitores e suas 
produções autorais a partir dos canais do youtube. Entendemos que o surgimento e difusão 
dos booktubers faz parte de um contexto em que a cultura visual se ampliou no contexto 
atual. Diante disso, entendemos que não podemos analisar a experiência desses jovens 
booktubers sem considerar a imersão na cultura da imagem e o papel da visualidade nesse 
diálogo que realizam com seu público.  
Essa mútua influência entre produtor e seguidor está articulada a esse contexto da 
imagem. Por esse motivo procuraremos refletir a respeito dela refletindo se a imagem atua 
como mediadora das interações realizadas entre os jovens booktubers e seu público de 
seguidores.  
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Abstract 
The study we bring is part of a doctoral research that is part of the research group 
Audiovisual Communication, Culture and Education - CACE, UNIRIO, and seeks to reflect 
on the new forms of youth relationship with literature, among them, booktubers, young 
people who share their literary tastes as readers and their copyright productions from the 
youtube channels. We understand that the emergence and diffusion of booktubers is part 
of a context in which visual culture has expanded in the current context. Given this, we 
understand that we can not analyze the experience of these young booktubers without 
considering the immersion in the culture of the image and the role of visuality in this dialogue 
they perform with their audience. 
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Introdução 

Neste artigo buscamos refletir sobre as novas formas de relacionamento da 

juventude com a literatura, dentre elas, os booktubers1, enfatizando a experiência 

de dois jovens, expressando reconfigurações de parte de uma geração na forma 

de interagir com a leitura, em uma relação de mútua influência entre produtor e 

seguidor.  

Para tanto, apresentamos a seguir nosso entendimento da cultura visual em 

que todos estamos imersos pelo ponto de vista do autor Mirzoeff (1999). A partir 

dela, pretendemos apresentar o contexto que faz parte do surgimento dos 

booktubers como a crítica de livros feita na atualidade usando o recurso do 

audiovisual, imagem e som no Youtube. Algumas questões surgem como parte do 

caminho desta pesquisa que não se encerram neste artigo, tais como: que contexto 

é esse que amplia as possibilidades das criticas literárias e conversas a partir de 

livros saírem das páginas dos jornais e de linhas escritas e passarem a ser 

audiovisuais com ênfase na visualidade dessa comunicação? Quais seriam as 

possibilidades desse tipo de critica literária pelo audiovisual? Que questões 

despontam nesse novo contexto?  

A cultura da imagem ou cultura visual como chamam autores como Mirzoeff 

aponta que a imagem já passa a ser mediadora de relações e interações na 

atualidade. É nesse contexto que apresentamos – a partir do contexto da cultura 

visual existente - os booktubers investigados nesse estudo, como se deu a escolha 

dos mesmos e que reflexões o contato com os canais deles nos trouxe para pensar 

a mediação da imagem na leitura. Ao mesmo tempo cumpre também destacar o 

que dizem as teorias sobre conceito de leitura.  

 

A cultura visual como integrante da vida nas grandes cidades atuais 

Destacamos a cultura visual como importante fator que contribui de modo 

complexo nas novas formas de influência e sociabilidade no cotidiano pós-

moderno, inclusive nas visualidades presentes nos vídeos produzidos pelos jovens 

no campo literário. 

                                                
1 Usuários do youtube que produzem canais voltados para temas relacionados a livro e leituras. 



Segundo Mirzoeff (1999, p. 3), o cotidiano atual é encharcado de visualidade 

e todos somos consumidores e produtores dessas imagens. Assim, as imagens e 

produções audiovisuais que nos cercam e influenciam não apenas expressam 

novos hábitos de exposição, mas fazem parte do reconhecimento de uma cultura 

visual, que expressa uma série de padrões culturais e suscita debates. Para o autor, 

a Cultura Visual preocupa-se com “os eventos visuais nos quais informação, 

significado ou prazer são solicitados pelos consumidores em interface com 

tecnologias visuais” (p.3). Assim, os booktubers surgem neste contexto de 

produções de conteúdo motivador, mas que por meio das tecnologias visuais que 

possibilitam produzir novos sentidos no diálogo entre as pessoas, fazendo com que 

as imagens construam nossas narrativas e história. As imagens não constroem, 

nós que construímos com elas.  

Desta forma, a leitura e escrita na tela trazem novas formas de acesso à 

informação e também novos processos cognitivos, novas formas de conhecimento, 

novas maneiras de ler e de escrever (SOARES, 2002). Cuidado! Leitura e escrita 

na tela não são imagens, continuam sendo leitura e escrita só que na tela... sugiro 

que traga algum autor que fale da cultura visual. Veja o que lemos de Ricardo 

Campos e Mirzoeff.  Essas transformações nas formas de interação com o outro e 

diferentes maneiras de se relacionar com a informação e conhecimento são 

propostas de novas gerações que experimentam diversificadas possibilidade de 

construção de identidade, expressão e participação social, conforme contribuições 

de Novaes (2007), ao destacar que “é preciso atentar para novas apropriações e 

linguagens que renovam a política e (re)inventam possibilidades do(a) jovem de 

hoje estar e agir no espaço público” (p. 100), incluindo, o virtual. 

Tais reflexões sugerem a vitalidade do potencial tecnológico no incentivo à 

leitura e produção de conteúdos pela e para a juventude contemporânea, 

ressignificando as concepções de narrativa e nos fazendo pensar como se constitui 

essa rede de leitura e diálogo entre os booktubers e seus seguidores.   

 

A leitura na sociedade da imagem 

Pode-se dizer que a leitura faz parte do cotidiano de qualquer pessoa, 

representando significativo espaço nas ações mais vitais e básicas do ser humano. 

Lê-se para o uso de medicações, orientações espaciais, entretenimento, nas redes 



sociais, enfim, em um mundo de imagens, o diálogo destas com a leitura e escrita 

permanecem presentes e em constante transformação. Para Sartre (2004, p. 37), 

leitura é “criação dirigida”, que só existe “por e para outrem”. A leitura passa a ser 

uma relação entre autor e leitor, que em um “pacto de generosidade” (p. 46) propõe 

libertação e engajamento através de uma literatura que reflita seu tempo. Não é à 

toa que nos canais literários do youtube, percebe-se a recorrência de temas 

sensíveis ao tempo atual, trazendo reflexões sobre feminismo, solidão, direitos 

humanos..., e a prevalência de obras que dialoguem com produções 

cinematográficas atuais. 

Dessa forma, ler como afirma Silva (2011) é uma nova forma de existir, 

desocupando-se de si em busca de novos sentidos. Destaque-se também o fato de 

que a leitura como prática histórica e cultural se influencia com as práticas culturais 

vigentes, e na atualidade, diretamente imbricada com as imagens que compõem o 

cotidiano. O próprio texto escrito, em espaços como whatsapp e plataformas sociais 

se misturam com GIFs, e emoticons que criam novos padrões de escrita que 

influenciam as formas de representação da língua, antes, exclusivamente através 

de grafemas e morfemas. 

A onipresença da imagem no contexto social nos leva a questionar de que 

forma a leitura, desde rápidas mensagens e informações à densas narrativas 

literárias, tem se reinventado em um mundo visual. E ainda, como se manifesta 

e/ou se perpetua a presença dos livros nesse desafiador contexto, 

predominantemente, de imagens? Os booktubers nos dão algumas pistas de novos 

modos de se propagar e consumir leitura associada à ideia da imagem e 

audiovisual, a partir de experiências de leituras individuais e construções coletivas, 

por exemplo, do conteúdo dos canais.  

Nesta perspectiva de diálogo entre leitura e imagem, Santaella (2012) alerta para o 

surgimento de um novo leitor ao afirmar que: 

Podemos passar a chamar de leitor não apenas aquele que lê livros, mas 
também o que lê imagens. Mais do que isso, incluo nesse grupo o leitor 
da variedade de sinais e signos de que as cidades contemporâneas estão 
repletas: os sinais de trânsito, as luzes dos semáforos, as placas de 
orientação, os nomes das ruas, as placas dos estabelecimentos 
comerciais etc. Vou ainda mais longe e também chamo de leitor o 
espectador de cinema, TV e vídeo. Diante disso, não poderia ficar de fora 
o leitor que viaja pela internet, povoadas de imagens, sinais, mapas, rotas, 
luzes, pistas, palavras e textos (SANTAELLA, 2012, p. 10).  



Esse novo leitor em um universo de multiletramento, principalmente no meio 

digital, tem como desafio a complexidade das habilidades que se requer no ato da 

leitura na atualidade. Rojo (2013) sugere o termo “o lautor”, como expressão da 

relação leitor-autor que no contexto de multiletramentos atua de forma participativa 

e interativa no processo de produção e propagação dos discursos, ultrapassando 

a percepção do livro físico e das telas digitais. 

 

Mas, quem são os booktubers? 

Os booktubers, grupo enfatizado neste artigo, são referência na formação de 

hábitos de leitura das novas gerações, visto que, compartilham seus gostos 

literários como leitores e suas produções autorais a partir dos canais do youtube.  

Das diversas plataformas existentes atualmente destaca-se o Youtube, 

surgido há mais de uma década como repositório de vídeos, difundindo conteúdo 

de diversas naturezas. No campo literário, resenhas, críticas, indicação de livros, 

exibição de obras autorais têm obtido espaços cada vez mais amplos por meio de 

pessoas que promovem canais nesta plataforma para discutirem e divulgarem 

livros. 

A expressão booktuber resulta da junção de book (livro em inglês) com 

youtuber, que vem gradativamente se difundindo, com expressivo espaço de 

aceitação entre adolescentes e jovens que, de fiéis seguidores, tornam-se 

promissores consumidores no mercado editorial.  

Entre os canais promovidos encontram-se especialistas ou não na temática, 

aspecto que faz parte das novas relações com o conhecimento através da internet. 

Isso não parece se tratar de um fator decisivo, visto a reconfiguração das relações 

entre consumidor e o mercado literário no mundo digital. Mais decisivo para a 

audiência do canal parece ser o modo de interação desse sujeito booktuber com o 

seu leitor/seguidor. Nosso foco serão esses leitores/seguidores dos canais.  

Há de se destacar que para cada quantitativo de visualização de 

determinado vídeo, o autor do produto recebe incentivos de diferentes naturezas 

que vão de novos títulos literários para apreciação à retribuição financeira. Logo, o 

que se inicia como um processo de compartilhamento de experiências do homem 

comum, a partir de suas concepções literárias, torna-se no decorrer dos anos 



mercadoria a ser comercializada de forma profissional, intencional, mas com um 

teor de: recomendação de um amigo.          

 

Escolha dos canais para vivenciar as interações leitores-booktubers  

O estudo parte de uma pesquisa de doutorado do grupo de pesquisa CACE2 

e tem como contexto inicial a baixada fluminense, onde realizou-se um questionário 

com jovens de 18 a 30 anos sobre o hábito de seguir canais especializados em 

literatura e, para aqueles que seguiam, solicitou-se a indicação de canais. 

 Dos canais apontados na pesquisa, Lucas Brasil e Mell Ferraz foram os 

únicos que atenderam aos critérios: Canal produzido por jovens, sem interferência 

de editoras e com no mínimo 1 ano de exigência. 

O objetivo de tomar como referência jovens tanto para a coleta de 

informações, quanto para os produtores dos conteúdos nos canais deve-se ao foco 

do estudo nas relações da juventude e na forma com que compartilham gostos e 

promovem redes de incentivo à leitura através das mídias sociais. 

Quanto a não interferência explícita de editoras (o que não impede a atuação 

implícita destas) nos canais como critério para análise, deve-se ao fato de uma 

tendência e reincidência de livros de determinadas editoras em detrimento à outras 

na programação dos canais, muitas vezes como forma de divulgação de material 

em cenários bem elaborados que não representam os gostos diversificados dos 

jovens, mas pressupõe estratégias de marketing revestidas de simples e pessoais 

indicações entre pares.   

 A seleção dos canais com mais de um ano de atividade deve-se a 

compreensão da velocidade e hibridismo observado em vários canais que surgem, 

modificam-se e desaparecem se adaptando às respostas do público em uma 

dinâmica desafiadora. Manter-se por determinado tempo em rede, on-line com 

novas postagens periodicamente é fundamental para uma análise da continuidade 

das relações estabelecidas entre os seguidores/leitores os canais. Exemplo disto 

são canais que iniciam especializados em uma temática e, por demanda dos 

seguidores ou percepção de curtidas em determinadas postagens, acabam por 

diversificar seus conteúdos para atrair mais interessados e mudam seu perfil. 

                                                
2 Grupo de Estudos e Pesquisa: Comunicação, Audiovisual, Cultura e Educação, fundado em 2010 na UNIRIO 
pela Professora Adriana Hoffmann Fernandes. 



Importante refletirmos que essa rede de leitora e diálogo com livros através dos 

canais forma-se pelo processo de interação mediada entre eles e o computador ou 

dispositivos móveis e internet.  

Lucas Brasil promove um canal com cerca de 14.000 seguidores com 

resenhas, bate-papos literários, curiosidades, dicas e outros temas relacionados ao 

mundo dos livros. O jovem conta com a participação de outros jovens em alguns 

episódios com enquetes que se revezam com vídeos protagonizados pelo mesmo 

com diálogos direto, tal como uma conversa informal com seus seguidores em seu 

quarto, numa pizzaria ou no banco de escola.  

No canal, grande quantidade de imagens que associam livros a séries e 

filmes, com gradativa migração, no ano de 2019, para vídeos voltados aos jogos, 

cultura, viagens e entretenimento. À princípio, observando dos cinco vídeos mais 

visualizados e de maior interação com seus seguidores que ganham espaço de 

destaque no layout da página, três compartilham experiências de compra de box 

de livros – média de 70.000 visualizações – um trava um diálogo entre livros, jogos 

e séries e um traz a temática de diferenciação entre poesia e poema. Ainda nessas 

imagens destacadas pelo próprio público através das visualizações, as expressões, 

exceto uma imagem que destaca o box de livros, são de emoções corriqueiras de 

um jovem: espanto, alegria, choro emocionado e fala espontânea. 

Figura 1: Vídeos mais visualizados na página principal do canal 

 

Fonte: https://www.youtube.com/channel/UCGjGhCUQz2kv1jc6BMcPxdA 

O Literature-se, com mais de 105.000 inscritos, canal promovido pela jovem 

Mell (Mellory) Ferraz, que cursa Estudos Literários na UNICAMP, é um site/canal 

sobre literatura, tendo como fundo do cenário uma estante de livros, gostos, 

influências, fichamentos, reflexões e novidades literárias. 



Atendo-se aos estudos sobre o que a jovem torna visível como layout inicial, 

que influencia à primeira vista a quem visita o canal, a organização dos títulos por 

temática em sequências é notória, pois através da classificação por áreas, Mell trata 

de desdobramento de temas como: livros concluídos no mês, anatomia do livro e 

book talks (tradução livre: conversas sobre livro). 

Figura 2: Canal Mell Ferraz 

 

Fonte: https://www.youtube.com/user/croissantparisiense/featured 

 Os canais de Lucas, iniciado em 2013 e Mell, em 2010, apresentam tempos 

de permanência, estruturas físicas – qualidade de imagem, cenário, participação 

de terceiros e quantitativo de seguidores diferenciado, no entanto, ambos seguem 

a lógica de ampliação dos espaços em diferentes redes sociais, tendo o youtube 

como principal plataforma, mas também sites e perfis no instagram e facebook. 

 No Canal de Lucas, em um dos vídeos mais acessados, com 76.000 

visualizações, o jovem vai narrando de forma espontânea a experiência na 

aquisição de um box da coleção: diário de um banana. O jovem inicia a filmagem 

destacando o cuidado que a empresa que vende os livros pela internet tem com a 

conservação dos livros na entrega. Destaca que a coleção é cara, mas que 

comprando online conseguira um valor mais abaixo. No entanto, enquanto abre o 

box descobre que os títulos, diferentes de quando vendidos por unidades, não 

possuem capa dura o que, segundo o mesmo, justificaria o preço vantajoso, mas 

representaria uma diferenciação do produto não esperada. 

 Nos comentários do vídeo, a relação pessoal sobrepõe-se a análise da 

literatura compartilhada, e o que prevalece são as palavras de apoio ao jovem pela 

evidente decepção do mesmo enquanto abria o box e descobria que o livro não era 



de capa dura, e ainda, relatos de situações semelhantes vividas pelos jovens. Na 

imagem para acesso ao vídeo é interessante perceber que Lucas, como realizado 

raramente em todo o canal, expõe o box, desta vez, protagonista do vídeo tanto por 

se tratar  de objeto ansiosamente aguardado, quanto por caracterizar um estilo de 

vídeo, em que se abre o produto em tempo real e sem cortes na filmagem. Sobre 

esta exigência, o próprio jovem se desculpa no vídeo por realizar uma interrupção, 

o que só ressalta uma quebra inesperada de expectativa em receber o produto sem 

a desejada capa dura.  

 Nos 239 comentários o que prevalece é o teor de quem reconhece e se 

solidariza com a frustração do jovem, reiterados por expressões afetuosas como: 

‘você é um fofo!’ e ‘ganhou um inscrito’, O feedback dos seguidores demonstra uma 

relação de empatia com o produtor do canal por retratar situações corriqueiras de 

leitura, mas também revela um aspecto importante numa análise da relação leitor-

livro, que seria a relevância da estrutura física e diagramação do livro para a 

aquisição da obra, não atendo-se a expectativa apenas ao conteúdo, como 

podemos observar no comentário a seguir:   

Figura 3: Comentários no canal de Lucas Brasil 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=VimuOP0VVWQ 

Observando a construção deste relato é possível perceber que a situação 

inicial provocadora, a aquisição do box de livros, vai se transformando e estreitando 

a interação interpessoal, inclusive a começar no próprio vídeo. O jovem que a 

princípio escolhe expressões para estabelecer uma apresentação formal de uma 

empresa eficiente em seus serviços, à medida que se confronta com a constatação 

desta em não atender a todas as suas expectativas, já muda a forma de expressão 



com sons que demonstram certa frustração e pausas de quem não encontra 

palavras que pudessem manter o padrão inicial. Os comentários dos seguidores 

vão, de certa forma, constituindo uma atmosfera não apenas de reflexão sobre o 

conteúdo publicado, como também, de aproximação das experiências em comum 

do grupo. 

 Muitos vídeos de Lucas demonstram que o hábito das postagens se mistura 

de forma natural com o cotidiano do jovem, sendo espaço que compartilha com 

amigos, outros booktubers, mostra espaços de sua casa e pessoas da sua família. 

Encarna como dissemos anteriormente essa idéia da pessoa comum trazendo para 

o canal as situações vividas em diálogo com o leitor. No vídeo printado abaixo, com 

o tema: Poema ou poesia? O jovem fala com tom baixo (e explica que o faz por ser 

madrugada e não desejar acordar a família) dizendo tratar-se de um video em modo 

smurf ativado. Destaca o som do ventilador na gravação justificando o calor em seu 

quarto. Toda essa atmosfera familiar, parece despertar a aproximação com seus 

seguidores, atribuindo aspectos de uma rotina comum a tantos outros jovens. 

A simbologia do quarto como espaço de subjetividade e expressão íntima de 

si ainda é representado de forma intensa, visto que os booktubers, em sua maioria, 

gravam vídeos tendo como cenário de fundo uma pequena biblioteca que 

demonstra ou simula o quarto do jovem. Nesse contexto as dicas, observações e 

análises realizadas por eles dos livros acontecem num cenário intimista mesmo que 

seja em uma gravação amadora ou em um cenário produzido e patrocinado por 

editoras interessadas na divulgação de seus livros. 

Figura 4: Vídeo: Poema ou poesia? 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Y1EO3O4Key8         

No vídeo o jovem traz a preocupação em discorrer sobre um tema que para 

ele é uma dúvida constante, a diferença entre poema e poesia, mas de forma que 

não pareça um ‘professorzão’ ou sabe-tudo. Ressalta que o que traz é o resultado 

de uma pesquisa que fez para si próprio e que entendeu ser interessante. Pede 



ainda que, se estiver errado, que o corrijam nos comentários. Assim, os 

comentários a seguir são exemplos de diálogos provocados pelo jovem: 

 

Figura 5: Comentários do vídeo: Poema ou poesia? 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Y1EO3O4Key8 

Nos comentários os seguidores elogiam a iniciativa do jovem, mas também 

fazem as correções conclamadas. O conceito de poesia, apesar de correto, ao ser 

explicado pelo jovem acaba tendo alguns aspectos acrescentados e alterados pelos 

próprios leitores. Lucas agradece as observações e demonstra sua percepção do 

canal como espaço de construção coletiva, ao agradecer a contribuição. Toda a 

atmosfera de intimidade e abertura para interação podem ser observadas como um 

espaço de formação de redes de troca de experiências entre jovens e leitores que 

vivem situações, dúvidas e rotinas muito próximas às de Lucas. 

 O conceito de poesia pelo jovem Lucas não apenas gerou novas 

contribuições para o mesmo e seus seguidores, como estabeleceu diálogos e 

retroalimentação de informações que influenciaram na reconstrução da ideia inicial, 

de forma coletiva e individual.      

No canal de Mell Ferraz também é possível encontrar postagens que 

agregam um cenário bem elaborado a um clima de informalidade e aproximação. 

Com mais de quarenta e sete mil visualizações, o vídeo: Big Book Fobia, ou melhor, 

Fobia de livros grandes, traz um relato pessoal da booktuber quanto a dificuldade 

que tinha em iniciar leituras de livros com grandes quantidades de páginas. A 



mesma compartilha algumas sugestões de dicas que utilizou para superar o 

desafio, destacando a importância de uma seleção apurada do título, no caso dela, 

optou pelos clássicos para iniciar, a escolha por obras com personagens 

interessantes, dentre outras propostas. 

Figura 6: Vídeo sobre fobia de livros grandes 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ow1a11h5wpA 

 Nos comentários, os seguidores compartilham dificuldades semelhantes 

e experiências que retratam a influência dos canais no hábito de leitura. No 

comentário abaixo, a seguidora destaca que, ainda que a booktuber tenha sugerido 

iniciar pelos clássicos, por já ter acesso a esses na graduação que realiza, prefere 

as indicações dos títulos contemporâneos dos canais. Duas questões interessantes 

no diálogo, a primeira, trata-se da troca de experiências diferentes como forma de 

se pensar nos diversos processos de leitura, a segunda, a relevância que a 

seguidora aparenta atribuir às sugestões dos canais, visto desenvolver-se como 

leitora a partir das práticas formais da universidade, tanto quanto, nas sugestões 

dos canais do youtube. Destaque para a imagem de uma máquina de datilografia 

nessa “tag de livros grandes”. O que essa imagem pode nos dizer? Que livros 

grandes é coisa antiga? Ou de outra época? A escolha das imagens é casual, sem 

sentido? Parece que não...  

 Os diálogos entre seguidores e booktubers vão desenhando os caminhos da 

constituição do canal. Do comentário do vídeo sobre fobia de livros grandes surge 

a sugestão de um vídeo que trate sobre livros pequenos, como pode ser visto 

abaixo. 

Figura 7: Comentário no vídeo sobre fobia de livros grandes 



 
https://www.youtube.com/watch?v=ow1a11h5wpA 

 Algum tempo depois, é possível verificar uma publicação de Mell com 

sugestões de livros que podem ser lidos em um dia, que de certa maneira retoma 

a proposta acima, da seguidora Mirelle, de um vídeo com ênfase em leituras 

rápidas. Desse modo evidencia-se que o canal se faz nesse espaço de interação 

entre booktubers e seus leitores. Apesar dos comentários reiterarem a preocupação 

com as leituras indicadas, como da autora Clarice Lispector, exigirem um certo 

tempo para serem contempladas, a maior parte aproveita o espaço para novas 

sugestões de títulos rápidos de ler e manutenção do tema em novo post como pode 

ser observado abaixo.  

 Tal elo no canal é um exemplo que reforça a necessidade de afastamento 

dos pressupostos de relações casuais reativas, em que supõe um padrão unilateral 

de causa e resposta, situação em que, apenas a ação interposta pelos booktubers 

geraria resposta em seus seguidores. O oposto, este processo de construção 

conjunta do canal, baseado nas relações é denominado por Mc Namee e Gergen 

(1999, p. 13) como conjoint relations, em que cada ação constituída depende do 

outro e não se finda em si mesmo, expressão originada de outra, joint-action, de 

Shotter (1980), que em tradução livre representa ação-junta. 

No canal pode-se perceber inúmeras vezes o que Fisher (1987, p. 8) 

descreve como uma constante reflexividade entre os relacionamentos e o si mesmo 

dos envolvidos, fazendo com que as relações impactem nos comportamentos dos 

participantes, bem como, em seus futuros relacionamentos, conforme as 

particularidades de cada indivíduo. Cada postagem atrela-se as vivências 

individuais da booktuber, mas também aos comentários que redefinem os caminhos 

e as relações no espaço.  

 

 Considerações finais 

Quanto aos jovens que postam vídeos e imagens como forma de propagar 

ideias e opiniões, com enfoque neste estudo nos temas relacionados à literatura, 

os conteúdos iconográficos, estáticos ou em movimento, tornam-se importantes 



aliados e a leitura e a escrita parecem exercer importante influência em suas 

formações representando sempre, independente do campo de reflexão, um lugar 

de disputas e dominação. Fernandes (2009) traz em sua pesquisa a percepção de 

que muitas crianças passaram a escrever histórias em quadrinhos ou a fazer vídeos 

no estilo dos canais de youtube depois de lerem ou assistirem com frequência 

esses materiais, demonstrando o potencial das experiências interativas nas redes. 

Na breve análise, fica notória que parece haver uma rede de construção do 

canal que se constrói através da interação seguidor-booktuber. A postagem de um 

vídeo, a partir do diálogo com os seguidores, determinará novas produções que 

estreitem o relacionamento entre produtor e público. A configuração do cenário, o 

roteiro e elementos como interferências sonoras (um exemplo, o som do ventilador) 

acabam por também representarem importantes instrumentos de aproximação 

entre as partes, sugerindo um relacionamento informal que poderia ocorrer em 

qualquer quarto, biblioteca ou espaço de interação. O seguidor vai, no decorrer do 

tempo, se vinculando mais ao booktubers do que ao próprio conteúdo 

compartilhado. O ver o booktuber constantemente cria uma proximidade que talvez 

somente o ler não criaria da mesma forma. Aquele que eu sigo pode ser sim como 

um amigo que vejo frequentemente. Talvez o ver construa essa noção.  

Percebe-se nessa análise ainda inicial das interações entre 

seguidores/leitores e os booktubers que alguns temas no momento se destacam: 

gosto ou não pela leitura, tamanho e modos de escolha de livros grandes ou 

pequenos, a capa dura como parte do livro e do desejo de ler, entre outros temas 

que se relacionam ao cotidiano de jovens que costumam ler.  

 Há de se diferenciar, no entanto, o feedback, reação mecânica a um estímulo 

que pode ou não gerar uma nova mensagem, como a recursividade da interação 

(Primo, 2008), que trata de uma relação construída conjuntamente em um processo 

dialógico de transformação, compreensão e alteração das relações dos 

interlocutores. 

Por fim, é possível perceber  que parte do processo de desenvolvimento de 

leitores pode ser percebido no processo de interação observado entre eles e seus 

caminhos pelos canais a partir dos comentários que sugerem múltiplas influências 

(educação formal, influência familiar), diferentes estratégias de aproximação com o 

livro (primeiro clássicos, livros finos, etc), interesses diferenciados quando sabemos 



que muitos ao selecionarem o conteúdo disposto, encontram ali, muitas vezes 

paradoxalmente, seu único e múltiplo espaço de formação de leitor. 
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