
 

 
 

APELO, EXPERIÊNCIA E DILEMAS DA CRÍTICA LITERÁRIA EM VLOG: 

UMA LEITURA DO CANAL LER ANTES DE MORRER DA ISABELLA 

LUBRANO  

 

Andréa Paula Oliveira de Carvalho1 

 

Resumo: A crítica literária contemporânea assinala que um dos impasses na formulação do 

conceito sobre literatura contemporânea advém justamente da pluralidade que caracteriza a 

produção literária hodierna, marcada por estruturas disformes e complexas tanto na prosa 

(romances) quanto na poesia. Tal indecidibilidade, para usar um termo derridiano, pode ser 

pensada como um dos sintomas de constante de renovação formal/temático e teórico/analítico, 

configuradores seja da produção literária contemporânea ou mesmo da crítica que instaura essa 

última, apontando para uma dimensão do invisível, ou mesmo do escuro, como bem observa 

Agamben. Nesse sentido, compreender a problemática da dilatação dos limites do acontecimento 

literário requerer, sobretudo, também refletir acerca do próprio status quo da crítica literária 

contemporânea. Contudo, a própria época lança suas alternativas de procedimentos de leitura: o 

advento do fenômeno dos vlogs parecem encarnar uma forma de processo de mediação entre os 

textos e seus respectivos leitores, que, contrário os procedimentos convencionais da crítica 

literária institucional, prefere abrir mão do emprego de métodos e procedimentos interpretativos 

de base teórica/metodológica, recuperando uma forma de crítica impressionista mais próxima da 

experiência do leitor não especializado. É a partir de essa premisse que essa comunicação pretende 

examinar o fenômeno dos Vlogs, mais especificamente o canal Ler Antes de Morrer da jornalista 

Isabella Lubrano, a fim de examinar quais discursos autorrefentes de leitura da vida e de mundo 

são conjugados a partir da experiência de leitura e de crítica literária, as quais aos poucos têm 

ganhando forma e conteúdo fora do ambiente acadêmico, bem como também sentido e 

consistência entorno do eu, porém, não de qualquer eu, mas do eu leitor exímio constituído pela 

própria experiência com os livros, com outros leitores e com os produtos gerados pelo próprio 

vlogueiro. 

 

Palavras-chave: Crítica literária; Literatura contemporânea; Vlogs 
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1. Introdução  

 

O conceito que este  trabalho aborda sobre o  vlog:  é aquele cuja junção se dá 

através da abreviação vídeo + blog, pois o gênero se constitui num tipo de blog em que 

os conteúdos predominantes são os vídeos (Disponível em: 

www.significados.com.br/vlog/ acessado em: 17/10/2016).  Os vlogs de literatura são 

produzidos por pessoas que falam de livros e temas literários no YouTube, e publicam 

semanalmente seus conteúdos em seus canais uma ou duas vezes por semana. A 

divulgação e a utilização desse espaço na web tem se tornado algo tão considerável, que 

as empresas já investem nos canais do YouTube para promoção dos seus produtos, devido 

a tamanha proporção que hoje alcançam os chamados: influenciadores digitais, as 

pessoas, personagens ou grupos que se tornam famosas por alcançar um público alto de 

seguidores em suas redes, sejam elas no YouTube ou em sites de relacionamento.   

Também chamados de booktubers, esse fenômeno no jeito de falar de assuntos 

literários, muda a fisionomia do mercado editorial e releva novos valores a crítica literária, 

que em tempos de crise se percebe em um novo horizonte de possibilidades que apesar 

de incertas incrementam o mundo e o saber literário.  Resta entender agora  o que se tem 

acrescido e quais as principais críticas a se fazer a essas novas posturas diante desse 

cenário de produção crítica industrial.  

Esses canais que se proliferam no YouTube, tem a tendência como a metáfora de 

consumo, e isso quer dizer que o leitor não é simplesmente aquele que lê livros, mas 

aquele que mergulha em uma rede de distribuição de diretrizes veiculados pela moda. 

Esse recurso tem como parâmetro a imagem desses novos apresentadores que extrapolam 

o mero comercio simbólico dos livros, fazendo elevar o mercado editorial e sua complexa 

rede de distribuição.  

Assim, para entender melhor a dinâmica que envolve o trabalho da Isabella Lubrano 

em seu canal Ler antes de Morrer,  objeto de pesquisa aqui em questão, faz necessário 

uma abordagem direta entre as tecnologias digitais e a literatura contemporânea. As 

principais características de interpelação são a construção do que é chamado aqui nesse 

artigo de  apelo, experiência e dilemas, conceitos que envolve a crítica em vlog e seus 

recursos técnicos. Dessa maneira, toda aparelhagem acaba sendo absorvida pelo mercado 

consumidor tornando-se parte integrante das novas gerações que agora podem criar seus 
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próprios sistemas de "fabricação de estrelas", não mais baseados em mitos inatingíveis 

mas em seres performaticamente reais, ou seja, mais próximo da realidade do nosso 

cotidiano.  

 

2 Isabella Lubrano: a fabricação do personagem real 

 

Os novos aparelhos técnicos ajudam a por a vida em cena, esse movimento de 

constituição de si nos permite a tensão entre a vida real e ficcionalizada. Na crítica 

literária em vlog feita pela Isabella Lubrano, jornalista de formação e hoje youtuber 

famosa com mais 150 mil leitores, percebe-se a construção de uma vida cotidiana de 

leitura estetizada cada vez mais a procura de uma experiência autêntica, verdadeira, não 

encenada. Segundo Paula Sibilia (2008, p. 22), a busca pelo real ou pelo menos por algo 

que pareça real é uma manifestação do desejo que se tem pela veracidade, e assim na 

cultura contemporânea acrescenta-se o interesse por consumir a intimidade alheia. 

Estamos imersos em um mundo onde o que faz sucesso são os reality-shows e o 

espetáculo da realidade, principalmente, porque tudo vende mais se for real, mesmo 

sabendo ser uma constituição da própria dramatização dessa realidade.  

Não é de se estranhar que alguns estudiosos digam que essa é a era da performance, 

por perceber que a construção de si como personagem real é um elo entre corpo e 

subjetividade marcado pela tecnologia digital. A internet permite a circulação de 

diferentes sistemas de mídia e a participação ativa dos consumidores, é por isso que o 

canal como o da Isabella fazem tanto sucesso, pois unem entretenimento e venda.  

E dessa maneira, estamos diante da cultura da convergência, que permite a colisão 

entre velhas e novas culturas em que produtor interage com consumidor de maneiras 

imprescindíveis. Segundo Henry Jenkins (2009, p. 29) 

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas 

plataformas de mídia, à cooperação entre  múltiplas mercados 

midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de 

comunicação, que vão a quase qualquer arte em busca das experiências 

de entretenimento que desejam.(JENKINS, 2009, p. 29). 

E assim é importante salientar, como Jenkins(2009) argumenta, ao longo do livro, 

que a convergência se dá por meio cultural e estão nas mentes dos consumidores e suas 
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redes sociais  não nas máquinas, e por isso é baseada no desejo do consumidor de obter 

quando e onde a mídia que quiserem.  

Por se tratar de uma rede de compartilhamento que precisa atingir um grande 

quantidade de consumidores ávidos por conteúdos específicos, a rede de vlogs precisam 

convencer e  se apropriar daquele consumidor que é fiel, ou seja se dedicar aos os fãs e 

não o mais ao consumidor desligado e desavisado que entra e saí das redes sem nenhum 

compromisso. Para consolidar é preciso criar uma linha de montagem onde o 

fã/consumidor se sinta privilegiado de alguma maneira, dessa forma, são criados as redes 

de padrinho e madrinha do canal que contribuem financeiramente, além de poderem 

escolher os livros para leituras, participam de sorteios específicos de livros e objetos.  

Dessa maneira as narrativas produzidas pela Lubrano, estão regidas pelo poder do mundo 

capitalista e suas renovações. E hoje, através da lógica da livre concorrência, profissionais 

de todas as áreas procuram dar o melhor de si, abrindo seus canais no Youtube, difundindo 

seu trabalho. Os profissionais de alguma maneira tem que encontrar o seu "diferencial" 

na sua produção, seja ele qual for, do mais ou menos especializado. Ao encontrar o que 

eles chamam de diferencial, eles trabalham segundo a lógica de mercado, encontram nos 

diversos aparatos tecnológicos aparelhos que simulem a técnica televisiva, apostando não 

só nos instrumentos, mas, teatralizam, igualmente a um apresentador de TV, ou mesmo 

atuando como ator, em que tudo vale para alcançar o mercado e ser um profissional 

autônomo independente. 

A principal lógica emergem da fabricação do personagem real de si mesmo, esse 

que vai transformar a vida íntima em uma "produção de extimidade" (2016). Sabe-se que 

o homem busca desde a Antiguidade compreender os jogos que estão envolvidos sua 

constituição. Hoje a sua projeção encontra-se no que a estudiosa Paula Sibilia(2016), tem 

chamado de Show do eu, buscando entender o fenômeno contemporâneo de exibição da 

intimidade ou de " produção de extimidade" produzidos nos sites, como novas formas de 

expressão e comunicação que hoje se proliferam nas redes. Em seu livro O Show do Eu, 

Paula Sibila(2016), traz um  questionamento que entrelaça as questões e inquietações 

desse trabalho sobre a formas de produção literária nos eventos e feiras e sobre a exibição 

do eu-autor enquanto autoridade. Ela se pergunta selfies, blogs, perfis pessoais e vídeos 

caseiros devem ser considerados vídeos ou obras?  
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Sibilía(2016), afirma não haver respostas fáceis, e apesar da aproximação com o 

gênero  autobiográfico, categoria que engloba:cartas, diários, álbuns, a definição é um 

pouco ambígua, pois não há nada inerente entre forma e conteúdo das obras que nos 

forneçam uma pretensa diferenciação entre as ficções.  

Mas embora persista alguma distinção entre uma narrativa de ficção e as outras há  

aquelas que querem dar conta da realidade, e essas práticas se inserem em um regime 

peculiar, pois partem de outras necessidades. Os artifícios de retóricas  estiveram anos a 

fio de treinamentos dos leitores e espectadores. "Superando, inclusive, outra complicação: 

os abalos sofridos pela confiança numa identidade fixa e estável do eu que (se) 

narra."(SIBILIA, 2016, p. 56). As obras autobiográficas tem estabelecido um "pacto de 

leitura" entre os autores e o seu público, tendo em vista, a crença de que se pode considerar 

as identidades do autor, do narrador, e do protagonista da história como se eles fossem 

uno. O leitor, ou  em sentido mais amplo o espectador acreditam estar diante de uma obra 

autobiográfica, pois une no mesmo relato esse três elementos, mas é uma definição pouco 

sólida, mas funcional, e são utilizadas para identificar modalidades discursivas. A internet 

parece enquadrar esse tipo perspectiva pois: 

O eu que fala e se mostra incansavelmente nas telas da rede costuma 

ser tríplice: é ao mesmo tempo autor, narrador e personagem. Além 

disso, e  pelo menos em certa medida, não deixa de ser uma ficção; pois, 

apesar de sua contundente auto-evidência, é sempre frágil o estatuto do 

eu. Embora se apresente como "o mais insubstituíveis dos seres" e "o 

mais real, em aparência, das realidades".(SIBILIA, 2016, p. 57). 

 

E é exatamente neste ponto que está envolvido a crítica literária em vlog feita pela 

Isabella Lubrano. Uma crítica que é mais uma evidência de um eu-imagético de estilos 

de leitura além de ser produzidos resultados dentro de um clichê esperado, e nada tem a 

ver com o inesperado, o desafiador, pois o que mostra não são os caminhos de leitura, 

pois isso é algo evidenciado no texto escrito, onde o autor pode construir para o leitor em 

"câmera lenta"  como percorreu  e quais seus caminhos de leitura foram feitas para chegar 

naquelas partes específicas do texto. A crítica em vlog mostra um resultado de um eu-

leitor asfixiado. 
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3 O vlog e o seu modelo de crítica  

 

Embora o ato de pegar uma câmera e filmar a si mesmo com o intuito de contar a 

rotina da vida ou qualquer outro fato de interesse do vlogger (aquele que faz vlogs) não 

seja tão inovador como pensamos, tendo existido indícios de “vloggers de vanguarda”, 

desde os anos 1976, quando Sam Klemke fazia vídeos em que eram retratados seu 

amadurecimento pessoal a cada ano que passava, por exemplo, foi nessa revolução 

tecnológica que os booktubers e vloggers ganharam espaço e ascenderam a um status de 

comunicação um pouco mais privilegiado no meio tecnológico, sendo mais uma forma 

de comunicação “de massa”. A diferença entre vlog e booktube é que o segundo se trata 

de um espaço específico de quem trabalha com livros literários e tudo que tiver 

relacionado à literatura e gosto.  

A Isabela Lubrano é jornalista midiática, e é um dos exemplos de booktubers na 

internet. O nome do seu canal no YouTube é Ler antes de Morrer no qual é foco desse 

também desse trabalho. Todos os vídeos são contabilizados,  como por exemplo, Dom 

Casmurro, de Machado de Assis (#54), nota-se no final do nome de cada livro a inscrição 

hashtag e o número da quantidade de livros que ela já conseguiu ler até o momento, mas 

por que isso? Esse fato se deve  as primeiras ideias para criação do canal, que  realizou-

se a partir de um questionamento da criadora ao passar em frente a uma livraria e ver um 

nome de um livro 1001 livros para ler antes de morrer e pensou, será que é possível 

alguém ler essa quantidade de livros? Foi nessa expectativa que o canal foi idealizado 

afim de tentar ler o maior número de livros possíveis e compartilhar essa experiência com 

os internautas; o nome do canal passou a ser Ler antes de morrer e a cada semana a 

idealizadora lê e critica um livro. 

Dito isso, os vlogs de literatura vão para além do ambiente escolar, mas muitas 

vezes se impregnam dos discursos dos mesmos. A foto abaixo é uma captura de tela 

retirada de um dos vídeos de análise de obras literárias, em específico é o Iracema do 

José de Alencar.  
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        Figura 1 página do youtube com vídeo: (FUVEST) Iracema, de José de Alencar (#72). 

       

Fonte: cópia de tela do canal do youtube Ler antes de Morrer.2 

 

Como podemos observar a Isabella usa a velha noção de índio estereotipada que o 

ensino escolar usou e ainda usa para representar a cultura indígena no Brasil. Com uma 

visão extremamente limitada sobre o livro e sobre a história da multiculturalidade que 

existem no país, ela vai comentando o livro de forma impressionista e com referenciais 

de escolas literárias que marcam aquele ensino estruturalista conservador. Mas essa é 

noção de apelo que está em foco aqui, que não se liga exatamente a qualidade de crítica 

que é feita ao livro. O Apelo é produzido pelos: cortes de filmagens, pela web 

participativa, claro compilada pela cultura de convergência,  pela performance e 

teatralização.  Esse é apenas um  recorte de um vídeo de quase 12 minutos, mas podemos 

perceber a tentativa de estabelecer essas três característica de suplica que o vlogueiro cria 

para atrair seus espectadores e fortalecer suas estratégias de prolongar a participação dos 

seus usuários no canal. Ela mostra várias edições diferentes é aí onde entram as livrarias 

e editores que patrocinam o canal, afinal o importante não é adquirir o livro na biblioteca, 

muito menos no domínio público, mas sim comprá-los para  movimentar o mercado 

editorial e tudo que envolve a venda de livros. 

Há toda uma dinâmica para composição fílmica do vídeo, até as partes que parecem 

aleatórias são ensaiadas anteriormente. A montagem revela a expressividade possível 

                                                           
2 Disponível em: < http://www.youtube.com.br/>Acessado em março de 2017. 
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através câmera , os movimentos fora e dentro do campo mas sem abrir mão da 

continuidade. Apesar de não ter um procedimento rígido de decupagem, todo repertório 

é elaborado pensando cuidadosamente na sedimentação e evolução de um roteiro 

específico da história, ou seja com início, meio e fim. Os procedimentos que incluem 

música de abertura, incremento de textos e até vídeos extras têm toda uma narrativa que 

precisa ser contada de forma coerente, extraindo o máximo de rendimento dos efeitos da 

montagem para ao mesmo tempo torná-la invisível. Segundo Ismail Xavier (1977) 

Dentro desta orientação, a decupagem será feita de modo que os 

diversos pontos de vista respeitem determinadas regras de equilíbrio e 

compatibilidade em termos da denotação de um espaço semelhante ao 

real, produzindo a impressão de que a ação desenvolveu-se por si 

mesma e o trabalho da câmera foi capturá-la. (XAVIER, 1977, p. 25). 

 

Esses são os jogos e estratégias utilizadas por ela para reter o espectador fazendo de 

todos os enquadramentos o mais natural possível, no entanto, o que tornaram os vlogueiros 

bastante populares no mundo são sua aparição como mero aprendizes e pessoas comuns 

que usam e aprendem de forma bem artesanal a utilizarem aparelhos tecnológicos. 

Contudo, a febre se dá de forma tão rápida que todos acabaram migrando de alguma forma 

para o site do Youtube e com os anos eles acabam aprimorando os equipamentos e os 

envolvidos especializam sua produção.  

Na crítica em vlog, nota-se que os discursos autorrefentes de leitura da vida e de 

mundo, são conjugados a partir da experiência de leitura, que vão aos poucos ganhando 

forma e conteúdo, que ganham sentido e consistência entorno do eu, mas não de qualquer 

eu, mas do eu leitor assíduo. Mas as formas de poder vem na forma de como se conduz 

essa leitura. Tem de ser rápida, tem que ser pontual e não pode sair dos padrões de gosto 

estético nem tão pouco podem se revelar no negativo.  

O  Segundo vídeo analisado, e esse trago a descrição, de forma bem simplória, 

apenas explorando aspectos específicos do que nos interessa aqui, é da obra Sagarana de 

Guimarães Rosa, publicado no Youtube no dia 27 de maio de 2016, como o título 

Sagarana, de Guimarães Rosa (#77). O recolhimento de parte da transcrição do vídeo foi 

daquilo que ela chamou de  leitura do livro, segue abaixo: 
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1 página do youtube com vídeo: Sagarana, de Guimarães Rosa (#77). 

 

Fonte: cópia de tela do canal do youtube Ler antes de Morrer.3 

 

01- Primeiro aspecto, restrito a referenciarão sobre período e escola literária: 

  
(...)você deve saber que este é um livro que se encaixa na terceira fase do 

modernismo brasileiro, também conhecido como geração de 1945. É a mesma 

geração da Clarice, do João Cabral, do Suassuna, da Lígia Fagundes Telles, 

enfim, "só gente fraca," né?!  Mas o João Guimarães Rosa era um escritor tão 

completo, tão brilhante, tão diferenciado, que às vezes eu penso nele como 

Machado de Assis, um escritor que em si mesmo já tem toda uma escola 

literária só pra ele(...). 

 

 02- Segundo aspecto, restrito a proclamação da autoridade do escritor:  

(...)Nasceu exatamente no centro do estado de Minas Gerais, numa cidade 

chamada de Cordisburgo- Minas Gerais [...] aos sete anos. Antes dos dez ele 

já tinha começado a aprender outros idiomas, alias, falar em Guimarães é 

necessariamente falar em idiomas porque esse homem era um poliglota na fase 

adulta. Ele falava tantos idiomas que... eu vou ler porque é impossível saber de 

cabeça: ele falava fluentemente o inglês, francês alemão,espanhol, italiano, 

esperanto e russo. E ele estudava a gramática profundamente, embora não 

falasse fluentemente as línguas: sueco, holandês, latim(...). 

 

O que importa aqui é verificar a prática de leitura, e procurar entender o quanto 

perde a Isabella e seus seguidores ao produzir esse tipo de crítica que passa muito aquém 

da leitura de um texto. A crítica baseada na parte biografia é raquitica e miserável, pois 

tem uma animação metodológica muito precisa, tornando a leitura uma fórmula, que é o 

                                                           
3 Disponível em: < http://www.youtube.com.br/>Acessado em março de 2017. 
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mesmo que castrar o corpo, o impossibilitando a produção de um improviso, do modo 

súbito, o relaxado, inesperado e violação, aspectos que tem uma constante ocorrência e 

que são negados ao leitor. Ao descolar-se desses "procedimentos" os indivíduos podem 

notar no prazer do texto uma revelação da escrita subjacente, e consequentemente os 

leitores poderão encontrar uma outra coisa. Mas ainda universo escolar continuam a 

propagar esse tipo de leitura, e tem sido a coisa mais dramática da relação dos indivíduos 

com o viver o saber.  

Falar em booktube é estabelecer uma relação direta com a expressão cultura 

participativa, logo pensar nos modelos de crítica literária mais antigos através desse novo 

instrumento é por em xeque as noções mais antigas sobre a passividade dos leitores, que 

hoje além de leitores são espectadores dos meios de comunicação.  

Nessa perspectiva as redes criam a chamada inteligência coletiva que segundo Lévy 

(2003, p. 28) é "uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, 

coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências". 

Nota-se que esse tipo de crítica surge pois o trabalho colaborativo estão presentes no 

contexto da ciência da informação logo atravessam essas modificações pragmáticas.  

O conteúdo do vlogueiro é um meio de expandir e recriar novas narrativas. Eles são 

a própria mediação entre o público e produtor. Essa mediação é baseada na chamada 

"economia afetiva" que convertem as marcas naquilo de que Jenkins (2009), afirma ser 

de lovemarks,  transformando o consumidor em seres ativos e emocionalmente 

dependente das redes.  

Portanto, ao falar de livros a Isabella Lubrano tem que tomar alguns cuidados para 

não obter uma participação exagerada e não torná-la (interferência), mas sim caminho, 

pois causaria, um poder excessivo demais sobre os produtos. Os modelos de leitura 

adquire uma experiência que fortalece mutuamente consumidor e produtor , criando uma 

relação mais próxima e gratificante entre os envolvidos. Assim, o vlog tem por 

fundamento o não dar spoiler, ou seja, não dá informações sobre o clímax do livro. E isso 

revela que a experiência de leitura é resultado de um produto e não do processo. Dito isso, 

podemos dizer que o vlog é só uma forma artificial de propagandear o livro, não tocando 

em questões em que a crítica tradicional com maior desenvolvimento crítico tenta fugir 

ou se afastar: da leitura impressionista.  
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4 Palavras finais 

 

No vlog não há hipótese de leitura o que diferenciaria completamente da crítica 

especializada. Portanto, os dilemas que encontram-se nesse tipo de crítica fica restrito ao 

caráter não especializado, a violência da rapidez e suas variáveis. Dessa forma, esses 

influenciadores digitais tem uma insegurança propícia de quem tem muito por escolher 

como referência dentro da perspectiva de  (gênero, sexualidade, etnia, raça e 

nacionalidade). Esse fato tem como causa o processo de globalização. O mundo 

compartilha  hábitos e conhecimento com uma facilidade em que a tecnologia opera com 

maior rapidez, agilidade e praticidade, diluindo as fronteiras mais rígidas. Essa realidade 

tecnocientífica revela um parâmetro em que  a literatura é apenas mais uma das diversas 

artes em potencial manipulada por uma rede de distribuição que tem como princípio a 

violência da velocidade , "essa é atualmente, talvez a mais silenciosa e invisível e, por 

isso, a mais implacável" (TRIVINHO, 2007, p. 89). Essa imposição do tempo marca a 

leitura da Isabella e aprisiona algo que poderia ser bem mais elaborado, mas o comércio 

que gira em torno desse sistema é mais uma das renovações capitalistas na forma de lidar 

com o conhecimento e entretenimento.  

Não dá para pensar no funcionamento desse gênero como algo apenas 

mercadológico. Mas, se não é esse exatamente o foco de muitos Youtubers, é nessa lógica 

ao menos que estão imbricados os vídeos, já que sua função final é se inscrever no canal 

para ganhar descontos em determinados produtos patrocinadores dos canais. O fato é que 

a internet é um grande potencializador do mercado.  "Ao aumentar a transparência do 

mercado, ao facilitar as transações diretas entre fornecedores e consumidores, o 

ciberespaço, certamente, acompanha e favorece uma evolução "liberal" na economia da 

informação e do conhecimento e até mesmo, provavelmente, no funcionamento geral da 

economia." LÉVY (1999, p. 232). 
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