
 

 

 

RECEPÇÃO DE PROSA DE FICÇÃO BRASILEIRA NO BOOKTUBE 
 

Daniel Prestes da Silva (UFPA) 1 
 

Resumo: Considerando o papel que os booktubers têm tido no processo de difusão de gostos e 
práticas de consumo literárias contemporâneas, essa pesquisa, que encontra-se em fase inicial, 
busca verificar: Como se dá a recepção de prosa de ficção brasileira no Booktube? A 
princípio, para responder a questão, elaboramos uma metodologia a ser desenvolvida pela 
combinação de diferentes métodos, dentre os quais alguns de natureza quantitativa e outros 
qualitative e, que, aqui, serão apresentados e considerados. 
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Nos últimos dez anos houve uma mudança de paradigma no que se refere à 

circulação e recepção de textos literários, principalmente no que tange às publicações 

recentes feitas pelo mercado editorial. Tal mudança ocorreu na web 2.0, por meio da 

plataforma YouTube, que possibilita que criadores de qualquer tipo de conteúdo 

disponibilizem vídeos sobre assuntos variados. Esse fenômeno tem particular relevância 

ao se observar o espaço que o consumo de bens culturais, em especial de produtos 

literários, ocupa na dinâmica das sociabilidades de alguns segmentos da sociedade. 

Essas transformações e sofisticação tecnológica possibilitaram o consumidor-leitor 

ocupar posições distintivas dentro do próprio conjunto de “leitores”, tornando-se 

também influenciadores.  

É o caso dos booktubers, leitores que ocupam o lugar de comentaristas e 

veiculam, por meio da plataforma do YouTube, conteúdo intrinsicamente ligado a livros 

e ao mercado editorial. Dentre os conteúdos comumente produzidos por esses 

booktubers há os vídeo-resenhas, diários de leitura, vídeos de lançamentos do mês de 

várias editoras e vídeos de livros adquiridos no mês, bem como as brincadeiras literárias 

conhecidas como TAGs. Em alguma medida, esse fenômeno desloca a experiência de 

leitura individual e solitária para o campo das experiências coletivas, ou seja, para um 

espaço de socialização que se pauta pelo compartilhamento da experiência de leitura. 

Isso ocorre por meio das diversas ferramentas que a comunicação pela internet 

oportuniza, bem como por intermédio das práticas e projetos que ela permite difundir.  

É nesse contexto de recepção de textos literários, que parece ser mais voltado 

para as novidades do mercado editorial, ou seja, para os “últimos lançamentos do mês” 
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que a ação produzida por booktobers tem chamado a atenção do mercado. Essa relação 

tem sido materializada através de vários meios e iniciativas: patrocínios publicitários, 

realização de parcerias entre canais2 e editoras3, e mesmo a possibilidade de inserção no 

mercado editorial na condição de escritor.  

Diante do papel que os Booktubers têm tido no processo de difusão de gostos e 

práticas de consumo literárias contemporâneas, propôs-se ao Programa de Pós-

Graduação de Letras da Universidade Federal do Pará (PPGL-UFPa) a pesquisa 

Recepção de Prosa de Ficção Brasileira no Booktube, pretendendo responder o 

seguinte questionamento: Como se dá a recepção de prosa de ficção brasileira no 

booktube? 

A fim de responder essa pergunta, que toma por fonte primária vídeos produzidos 

para canais literários no YouTube, foram traçados os seguintes objetivos: 

 
1. Traçar o perfil dos booktubers; 
2. Identificar que exemplares de prosa de ficção brasileira são comentados nos 

canais literários; 
3. Entender a maneira como esses exemplares são recebidos, ou seja, quais as 

categorias de análise utilizadas nos comentários. 
 

Assim, elaboramos para a presente pesquisa uma metodologia combinando 

diferentes métodos de pesquisa, dentre os quais alguns de natureza quantitativa e outros 

qualitativa. No que diz respeito aos métodos quantitativos serão utilizados questionários 

a serem aplicados junto à população-alvo, qual seja, booktubers que em seus canais de 

divulgação fizeram postagens acerca de livros dos mais diversos gêneros, ficcionais ou 

não. 

Cabe ressaltar que uma etapa exploratória ou prospectiva já foi realizada, com a 

aplicação de um questionário que teve por objetivo traçar um primeiro perfil dos 

booktubers, coletando dados relativos à idade, sexo, escolaridade e local de residência. 

Também se pretendeu obter informações sobre os canais e atividades relativas às 

“resenhas” postadas no decorrer do ano de 2016, que constitui o recorte temporal desta 

                                                 
2
 Chamam-se canais as contas produzidas por youtubers para veicular os vídeos que produzem. 

3
 Essas parcerias se efetivam através de editais e convocações em mídias sociais diversas (Instagram, 

blogs, canais no Youtube ou páginas no Facebook) nas quais as editoras selecionam produtores de 
conteúdo (entre esses, os booktobers) e lhes cedem gratuitamente exemplares dos livros para que sejam 
comentados, divulgados, resenhados – e eventualmente distribuído através de concursos ou sorteios com 
o público. 
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pesquisa. Para obter os dados relativos aos canais propriamente ditos, foram solicitadas 

informações acerca do nome do canal no YouTube, link do canal, quantidade de vídeos 

postados em 2016, quantidade de resenhas e possível existência de playlist das próprias. 

Esse primeiro questionário foi aplicado ao dia 23 de março de 2016 e 

encaminhado via link à população-alvo, por meio do aplicativo de mensagens 

instantâneas Whatsapp, por um dos membros do grupo com quem se entrou em contato 

via mensagem instantânea na rede social FaceBook e que se disponibilizou em fazer a 

divulgação do link. As respostas foram recebidas e armazenadas na própria plataforma 

do Google Drive. 

O Culto Booktuber é um grupo formado por 194  canais do YouTube que se 

dedicam a tecer comentários avaliativos sobre livros e que se uniram no final do ano de 

2015 a fim de realizar um amigo secreto de natal. A partir de então, eles começaram a 

desenvolver atividades em conjunto, como o Grande Desafio do Culto Booktuber, que 

já se encontra em sua segunda edição, bem como continuar as conversas sobre livros, 

leituras e o próprio Booktube. Dos 19 integrantes do grupo, 08 responderam ao 

questionário, totalizando um percentual de 42% de receptividade à pesquisa. 

Um segundo procedimento de pesquisa foi levado a cabo, tendo em vista os 

resultados obtidos com esse primeiro questionário. Nessa segunda etapa, contabilizamos 

o número total de vídeos postados por cada canal durante o ano de 2016 e, em posse da 

playlist de vídeo resenhas, contabilizamos também o número dessas postagens 5 , 

separando aquelas que tinham por objeto autores nacionais daquelas que se voltavam 

para autores estrangeiros, o que nos levou aos seguintes números: 

 

1. Foram postados, pelos 08 canais em 2016, um total de 839 vídeos. Desse total, 

324 (38%) são categorizados pelos Booktubers como vídeo-resenhas e os outros 

515 (62%) estão distribuídos nas mais diversas categorias, como Book Hauls, 

Tags, Leituras do mês, dentre outros, como mostra o gráfico 01, a seguir: 

 
 
 

                                                 
4 No ano de 2016, quando a prospecção foi realizada, o grupo contava com 19 canais. Nos anos que se 
seguiram a quantidade variou, mas sem causar um aumento ou diminuição tão grande. 
5
 É preciso atentar que estamos trabalhando com o que por eles foi informado como sendo um vídeo de 

resenha, com base nos vídeos listados na playlist sob essa categoria. 
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Gráfico 01 – Vídeos postados pelos 08 canais que responderam a prospecção inicial 

 
Fonte: o autor. 
 
 

2. Da quantidade total de resenhas (324), 67 vídeos são dedicados, mesmo que 

parcialmente, a comentar obras de autores de nacionalidade brasileira, ou seja, 

cerca de 20% do total de vídeos nessa categoria, como mostra o Gráfico 02. 

 
Gráfico 02 – Universo de comentários de obras brasileiras em vídeo-resenhas 

 
Fonte: o autor. 
 

3. No que se refere às obras de autores brasileiros, 09 resenhas são dedicadas a 

textos não-literários, enquanto as 58 restantes a textos considerados literários. 

Tendo em vista os gêneros literários, as resenhas podem ser divididas nas 

seguintes categorias: (i) 06 resenhas sobre poesia, dentre as quais, 02 são 
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organizações de autores brasileiros e uma obra se repete, por ter sido resenhada 

em mais de um canal; (ii) 55 obras são resenhas sobre romances, sendo que um 

aparece três vezes e outro duas vezes em canais diferentes; e (iii), 01 resenha é 

sobre um texto dramático, como se observa no Gráfico 03. 

 
Gráfico 03 – Relação de obras de autores brasileiros nas categorias literário e não-literário e dividida por 
gêneros literários 

 
Fonte: o autor. 

 

Há que se observar que, além de haver livros que são objeto de diversas resenhas, 

distribuídas em canais diferentes, há também vídeos que abordam mais de uma obra de 

autor brasileiro, o que faz com que não haja coincidência entre a quantidade de vídeos 

de obras ficcionais e a quantidade  de obras ficcionais de autores brasileiros resenhadas. 

Tendo em vista essa primeira prospecção das fontes de pesquisa, as etapas da 

metodologia são as seguintes: 

 

I. Investigação sobre o perfil dos booktubers, idade, escolaridade, profissão, 

tempo de existência do canal e as parcerias estabelecidas no ano de 2016, 

seja com editoras ou autores;  

Essa etapa visa a aprofundar a compreensão acerca do perfil desses agentes do 

campo literário, o lugar social e cultural de onde falam, quais relações estabelecem com 

as editoras e autores independentes.6. 

                                                 
6
 O formulário por nós utilizado, bem como todas as etapas e outras ferramentas que utilizaremos a fim 

de montar o perfil da nossa comunidade serão devidamente submetidas ao Conselho de Ética da 
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II. Sistematização dos dados relativos às obras de autores brasileiros 

resenhadas pelos booktubers, atentando para as seguintes categorias: autor, 

título da obra resenhada, gênero, local de edição, tipo de edição (física ou 

virtual), editora, data (s) da 1ª edição, data da divulgação da resenha no 

canal, canal de divulgação;  

A sistematização dos dados relativos aos exemplares resenhados tem por objetivo 

investigar como se dá a recepção dos gêneros literários, bem como estabelecer que 

edições são essas, atentando para os suportes materiais desses textos, inclusive no que 

tange ao universo dos agentes editoriais que os colocam em circulação.. 

 

III. Caracterização dos autores resenhados: data e local de nascimento e morte 

(quando aplicável); pertença a alguma escola literária (quando aplicável), 

presença ou não nas histórias literárias do século XX-XXI. 

IV. Editores: nome das editoras, local e data de fundação, características de 

catálogo. 

Essas duas etapas pretendem verificar quais autores brasileiros são apreciados 

pelo common reader, assim como compreender o papel das editoras na publicação 

desses autores e obras e, por consequência, em sua permanência no universo das 

leituras. 

 

V. Caracterização das resenhas, conforme os seguintes parâmetros: 

decalagem temporal entre a postagem da resenha e o lançamento da obra 

(seja em formato livro, seja em ambiente virtual), tempo de duração da 

resenha, elementos constitutivos em termos estruturais, critérios de 

avaliação;  

Por fim, pretende-se investigar quais os critérios de avaliação utilizados para 

avaliar obras e autores por parte desse público leitor, de modo a compreender as razões 

pelas quais  certas obras são apreciadas por essa comunidade e por aqueles que 

acompanham os vídeos-resenhas desses leitores-comentaristas. 

                                                                                                                                               
Universidade Federal do Pará, por meio da Plataforma Brasil, de acordo com as orientações recebidas 
para pesquisas que envolvam seres humanos. 
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Para finalizar, a proposta metodológica apresentada não serve somente como uma 

descrição dos instrumentos de pesquisa e dos passos a serem dados para responder à 

pergunta de investigação que se situa no campo da História do Livro e da leitura e da 

Sociologia da Literatura, mas também de pensar uma fonte primária ainda pouco 

explorada e, por consequência,  carente de métodos estabelecidos que norteiem essas 

investigações. 
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