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RESUMO 
 

Nas últimas duas décadas, as novas tecnologias proporcionaram modificações em diversos 
aspectos da vida em sociedade. No âmbito da comunicação, a base dessa transformação é a 
internet, que trouxe novas possibilidades de compartilhar conhecimento e estabelecer relações 
de sociabilidade. As práticas de leitura também são reconfiguradas durante a história, 
passando por diversos contextos, acompanhando o desenvolvimento da tecnologia e 
encontrando novos suportes. Esta pesquisa tem como proposta observar os canais literários 
brasileiros no YouTube, que tratam sobre leitura e literatura, entendendo-os como parte de 
uma comunidade de leitores dotada de suas próprias normas e convenções. São apontadas no 
trabalho as práticas de leitura comuns a esta comunidade de leitores, levando em conta que o 
leitor, apesar de livre em sua condição de produtor de sentido, é limitado pelas formas 
discursivas e pela materialidade dos textos lidos. É utilizada a perspectiva delimitada por 
Cavallo e Chartier (2002), que percebe a leitura como uma prática encarnada por gestos, 
espaços e hábitos, considerando também o suporte e os dispositivos textuais. Os canais 
literários do YouTube e os relatos em vídeo desta comunidade de leitores são as fontes 
utilizadas para compreender o leitor da cultura do texto digital. 
 
Palavras-chave: Práticas de leitura. Internet. YouTube. 

 
 
 

  



 

 

 ABSTRACT  
 

In the last two decades, the new tecnologies provided changes in many aspects of social life. 
On the comunication field, this transformation is based on the internet, that brought new 
possibilities of sharing knowlegeand stablish sociability relations. Reading practices are also 
reset during history, going by many contexts, following the development of tecnology and 
finding new supports. This research has as its aim observing brazilian literary YouTube 
channels, that talk about reading and literature, understanding them as part of a readers 
community, endowed with its own norms and conventions. Common reading practices among 
this reader community are pointed in this research, considering that the reader, although free 
in its condition of sense maker, is limited by the discoursive forms and by the materiality of 
the texts read. The perspective delimited by Cavallo e Chartier (2002) was adopted, 
perceiving the reading act as a practice embodied by gestures, spaces and habits, considering 
as well the support and textual devices. YouTube literary channels and their vídeo reports are 
the sources used to understand the reader of the digital text culture.  
 
 
Keywords: Reading practices. Internet. YouTube. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 A leitura se faz presente seja nas atividades mais corriqueiras e também nas mais 

complexas da vida. A necessidade humana de registrar, comunicar-se com o outro, preservar 

sua memória originou esta atividade que é elementar a muitas sociedades contemporâneas. 

Fazer uma receita culinária, navegar na internet ou formular uma teoria científica são afazeres 

bastante distintos, mas que requerem uma construção de sentido a partir de um texto. 

 Facilitar a realização de atividades cotidianas é apenas uma das vantagens da leitura. 

Michèle Petit (2009) relata a importância da leitura em momentos de crise na sociedade e de 

sofrimentos individuais: “(...) a contribuição da leitura para a reconstrução de uma pessoa 

após uma desilusão amorosa, um luto, uma doença etc. – toda perda que afeta a representação 

de si mesmo e do sentido da vida – é uma experiência corrente” (PETIT, 2009, p. 17).  

 A leitura também pode, por vezes, ser um elemento de distinção social. Em uma 

cultura letrada, aqueles que não são alfabetizados ou estão em um contexto de práticas que 

não são reconhecidas socialmente, podem por isso ser marginalizados. Ter muitos livros em 

sua biblioteca pessoal ou conhecer bem o cânone da literatura nacional, por exemplo, são 

características de indivíduos considerados cultos para certos grupos da sociedade. 

 Através das práticas de leitura, pode-se ter uma visão dos indivíduos, da sociedade, e 

também da história, não só pelo fato de que por meio da leitura de registros históricos os 

eventos, pensamentos e transformações durante as épocas podem ser compreendidos, mas 

porque as próprias práticas foram alteradas com o decorrer do tempo. A leitura é produção de 

sentido, um diálogo ente texto e leitor, porém, é também muito mais que isso. Os novos 

suportes de escrita, as invenções tecnológicas, as mudanças na sociedade, tudo isso reflete nas 

maneiras com que a leitura é apropriada ao longo da história. 

 Na Antiguidade, a leitura era majoritariamente oral e feita em sociedade, 

posteriormente, a leitura em silêncio fica mais comum e situada no ambiente privado, e 

atualmente, especula-se que os meios eletrônicos substituirão o livro de papel. Estas 

diferentes maneiras de ler demonstram que na recepção de um texto implica uma 

materialidade, o que se opõe a uma definição de texto como unicamente semântico, como 

postulada pelo estruturalismo e algumas vertentes da teoria literária (CAVALLO; 

CHARTIER, 2002). Para compreender as práticas de leitura, portanto, é necessário considerar 

além da sociedade, os suportes materiais do texto e como o leitor os utiliza. 
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 Segundo Guglielmo Cavallo e Roger Chartier (2002), a leitura é uma prática composta 

de gestos, espaços e hábitos. Por isso, ao observar as práticas de leitura, “é preciso identificar 

as disposições específicas que distinguem as comunidades de leitores, as tradições de leitura, 

as maneiras de ler” (CAVALLO; CHARTIER, 2002, p. 6). 

 Atualmente, as práticas de leitura são motivo de muitos questionamentos, visto que as 

novas tecnologias da informação trouxeram novos suportes de leitura. Com a digitalização do 

texto, a sociedade que há poucas décadas utilizava majoritariamente o papel como matéria 

para a inscrição e impressão, passa a incorporar, em suas práticas de leitura, a tela do 

computador e seus derivados. Uma nova arquitetura da informação assim surge com esta nova 

tecnologia, e com ela, diferentes possibilidades de leitura, outros hábitos e formas de lidar 

com o conteúdo.  

Além disso, a internet oferece diversas formas de compartilhar informações, pois 

existe toda uma cultura que envolve o mundo virtual e a cada dia surgem novas comunidades 

de pessoas que fazem laços sociais através da rede mundial de computadores. Henry Jenkins 

(2008) fala de novos grupos sociais ambientados no meio virtual e vinculados por “afiliações 

voluntárias, temporárias e táticas, e reafirmadas através de investimentos emocionais e 

empreendimentos intelectuais comuns.” (JENKINS, 2008, p. 57). As transformações não são 

exclusivas apenas dos suportes e das formas de organização do texto, mas também da 

sociedade, que encontra um novo espaço para estabelecer relações sociais. 

Com isso, encontramos comunidades de conhecimento sobre o mundo dos livros e da 

literatura. Usuários começaram a criar conteúdo para falar e discutir sobre literatura e em todo 

o mundo surgiram diversos sites e blogs sobre o assunto. A partir da chegada do portal de 

vídeos YouTube, surgiram também os videologs (vlogs), em que os internautas gravam vídeos 

sobre a temática que melhor lhes interessar. Aqueles que queriam um novo espaço para 

compartilhar pensamentos sobre suas leituras começaram a gravar seus vídeos e colocá-los na 

rede, e assim os “canais literários” foram criados.  

Os canais literários de brasileiros no YouTube são vários, de leitores de diversas partes 

do país. O número de visualizações e de inscritos (pessoas que acompanham o canal) é 

grande, tem crescido, reflexo de que há uma ampla comunidade acessando esse conteúdo. Os 

vídeos destes canais versam sobre os livros lidos, hábitos de leitura, pontos positivos e 

negativos dos novos suportes digitais. São uma fonte rica e única para encontrarmos 

informações sobre as formas de leitura no contexto contemporâneo. O que muda então nas 

práticas de leitura após todas as mudanças tecnológicas, sociais, culturais das décadas mais 

recentes? 
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 Essa pesquisa tem por objetivo geral observar as práticas de leituras da 

contemporaneidade analisando o conteúdo dos canais do YouTube que tratam sobre leitura e 

literatura. Como objetivos específicos, queremos discutir a noção de leitura como uma prática 

social, identificar como as práticas de leituras configuram-se durante a história, entender o 

YouTube enquanto plataforma para produção de conteúdo, e observar como as práticas de 

leitura se manifestam nos vídeos dos canais literários. 

 Com todas estas informações supracitadas, percebe-se a relevância de se estudar sobre 

as práticas de leitura na contemporaneidade, pois, compreendendo como esta prática se 

configura atualmente, é possível refletir sobre o papel da leitura na sociedade e entender as 

implicações causadas pela digitalização do texto, ao perceber como ocorrem as adaptações 

sociais e culturais a este novo formato. 

 Segundo Chartier (1998b), para se compreender a significação dos textos é necessário 

atentar-se para as materialidades do texto e para as práticas de leitura, variações da forma do 

escrito e da identidade do público. Por isso, justifica-se a importância desta pesquisa. Ela não 

se propõe a identificar como um determinado texto é recebido semanticamente, mas busca 

oferecer as bases para tal. 

A vida humana é repleta de práticas, ou seja, formas de ação, coisas que as pessoas 

fazem. O ser humano é pensante, mas também é um ser de exercício. A noção de prática 

como entendida por Pierre Bourdieu (1994) identifica aspectos da vida cotidiana, como a 

duração temporal de ações habituais e sua particularidade. Para ele, as práticas são 

determinadas por condições pré-existentes e são aprendidas e reproduzidas de forma não 

consciente. Ao conceito de prática está relacionado o habitus, que é um sistema de 

disposições flexíveis, de formas de fazer e pensar, que motivam o modo de agir em cada 

conjuntura. Assim, o habitus é o estruturante; organizador e gerador das práticas. Dessa 

forma, são as operações humanas que concretizam as condições objetivas de existência, em 

uma relação dialética.  

 
O habitus produz práticas, que, na medida em que tendem a reproduzir as 
regularidades imanentes às condições objetivas da produção de seu princípio 
gerador, mas ajustando-se às exigências inscritas a título de potencialidades 
objetivas na situação diretamente afrontada, não se deixam deduzir 
diretamente nem das condições objetivas, pontualmente definidas como 
soma de estímulos que podem aparecer como tendo-as desencadeado 
diretamente, nem das condições objetivas que produziram o princípio 
durável de sua produção (BOURDIEU, 1994, p. 65). 

 



12 

 

Michel de Certeau (1998) afirma que o estudo das práticas não supõe uma análise das 

atividades particulares a certos indivíduos, apontando que “a relação (sempre social) 

determina seus termos, e não o inverso, e que cada individualidade é o lugar onde atua uma 

pluralidade incoerente (e muitas vezes contraditória) de suas determinações relacionais” (p. 

38). A prática é, portanto, convencionada em sociedade. 

Muitas das práticas cotidianas, segundo Certeau (1998), são como “vitórias do ‘fraco’ 

sobre o mais ‘forte’”. Para explicá-las, o autor recorre a duas categorias: “estratégia” e 

“tática”. A primeira refere-se à manipulação ou cálculo de relações de força, que é possível 

pelo isolamento de um sujeito de poder. A estratégia tem um lugar próprio que é delimitado, 

seu domínio autônomo, uma base em que as relações com seus alvos são coordenadas. Elas 

buscam reduzir as relações temporais às relações de espaço, que são as suas preferidas. 

 
As estratégias são portanto ações que, graças ao postulado de um lugar de 
poder (a propriedade de um próprio), elaboram lugares teóricos (sistemas e 
discursos totalizantes), capazes de articular um conjunto de lugares físicos 
onde as forças se distribuem (CERTEAU, 1998, p. 102). 

 
O segundo conceito, ao contrário da estratégia, se dá pela ausência de um próprio. A 

tática joga com aquilo que é do outro e que lhe é imposto, é a “arte do fraco”, um ato de 

astúcia, que privilegia as relações temporais e o instante preciso em que uma ação pode trazer 

as circunstancias em favor do “menor”. Enquanto a estratégia investe na afirmação de um 

lugar para evitar o desgaste do tempo, a tática opta por uma utilização eficaz do tempo. A 

tática seria, para Certeau, a melhor forma de fortificar o mais fraco. 

 
Sem lugar próprio, sem visão globalizante, cega e perspicaz como se fica no 
corpo a corpo sem distância, comandada pelos acasos do tempo, a tática é 
determinada pela ausência de poder assim como a estratégia é organizada 
pelo postulado de um poder. (CERTEAU, 1998, p. 101). 

 

Por sua vez, uma prática, de acordo com Chartier (1990), é produto de uma percepção 

do social, de uma representação, e por vezes tem a tendência de legitimar uma posição. As 

representações produzem atos e assim influenciam na construção da sociedade; a prática pode 

fazer parte da construção de uma identidade e revelar o status de determinado sujeito, sendo 

assim instrumento de distinção social.  Uma prática é variável, não é a mesma durante a 

história, modifica-se de tempo em tempo e pode diferir de sociedade para sociedade. Ainda 

segundo Chartier (2003, p. 18), “(...) não existe prática que não se articule sobre as 

representações pelas quais os indivíduos constroem o sentido de sua existência – um sentido 

inscrito nas palavras, nos gestos, nos ritos”.  
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O conceito sociológico de prática presume uma regularidade de ação, e não 

ocorrências isoladas e incidentais (COULDRY, 2012). É necessário que haja diversos níveis 

de ordem existentes no mundo para que o homem possa atuar nele. Por isso, existem 

combinações de práticas que exprimem uma regularidade, como no caso da rotina, estilo de 

vida, cronograma, entre outras.  

Outro aspecto peculiar à prática é que ela é social. Nick Couldry (2012, p. 34) pondera 

que “Practices are not bundles of individual idiosyncrasies; they are social constructions that 

carry with them a whole world of capacities, constraints and power”1. Existem ações que os 

indivíduos praticam regularmente nas sociedades e que não foram instituídas formalmente 

através de leis ou normas, eles simplesmente concordam com elas e as aderem em suas 

vivências. 

Para Couldry (2012), a prática está relacionada com a necessidade humana, por isso 

ela aponta para ações. Não que isto implique a existência de necessidades universais fixas a 

cada ser humano, mas que estas práticas são moldadas por certas necessidades. Uma 

abordagem sobre uma prática é mais que colocá-la como objeto de análise, mas uma 

observação sobre o que as pessoas fazem e envolvem determinadas prática em seu contexto.  

Theodor Schatzki define “prática” não só como um conceito descritivo, mas também 

teórico, de modo semelhante a Bourdieu. Para ele, a prática seria, então, o local onde o 

conhecimento é articulado e estruturado, e onde um tipo específico de ordem social de maior 

amplitude seria criada (Schatzki, 1999, citado por Couldry, 2012, p. 39). Assim, elementos 

como a utilização de objetos, movimentos corporais, modos de pensamento, estados 

emocionais estariam ligados em um tipo de comportamento regular que seria a “prática”. Para 

Couldry (2012, p.40), o mais relevante acerca das ponderações de Schatzki é que “it is the 

socially achieved patterning of practice that enables the flux of everyday activity to be 

intelligible between actors”2. 

Uma das formas pela qual as ações tornam-se estáveis e passam a ser uma prática é 

através da repetição habitual. Os hábitos não são independentes e isolados uns dos outros, mas 

fazem parte de uma grande esfera de muitos outros hábitos que, juntos, compõem a vida 

cotidiana de um indivíduo. Se um deles é excluído dessa esfera, isso pode levar a um 

desequilíbrio em todos os outros, pois ações podem ser o pano de fundo para outras ações, 

especialmente se estas acontecem repetidamente (COULDRY, 2012). 

                                                           
1 “Práticas não são conglomerados de idiossincrasias individuais; elas são construções sociais que trazem com 
elas um mundo inteiro de capacidades, restrições e poderes”. Tradução nossa.  
2 “A padronização da prática adquirida socialmente é o que possibilita que o fluxo da atividade cotidiana seja 
inteligível entre os agentes”. Tradução nossa. 
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Para o desenvolvimento dos objetivos propostos nesta pesquisa, a metodologia 

adotada tem o caráter qualitativo, por se tratar de uma análise de aspectos predominantemente 

sociais que não podem ser quantificados, também privilegiando uma interpretação dos dados 

em vez de uma quantificação, como aponta Santaella (2001). A pesquisa qualitativa parte do 

princípio de que “há uma relação dinâmica, uma interdependência entre o mundo real, o 

objeto da pesquisa e a subjetividade do sujeito” (SANTAELLA, 2001, p. 146). 

 Quanto aos procedimentos adotados para coleta de dados, foram definidas duas 

vertentes. A pesquisa bibliográfica foi empregada nas Seções 2 e 3, com o propósito de obter 

informações de estudos anteriores sobre conceitos utilizados no decorrer do trabalho, tal como 

para buscar fontes de dados sobre as práticas de leitura e seu desenvolvimento durante a 

história. 

 A pesquisa é também documental, pois usa como fonte de informação e tem como 

corpus de análise vídeos do site YouTube, veiculados em meio eletrônico, se tratando assim 

da exploração de fontes que não receberam tratamento analítico (GIL, 2008). Os vídeos dos 

canais literários do YouTube são os documentos que demonstrarão, para esta pesquisa, 

algumas das formas de configuração das práticas de leitura na contemporaneidade. 

 Buscando alcançar os objetivos propostos para esta pesquisa, na Seção 2 tratamos da 

leitura enquanto prática social. Para isso, é feita uma perspectiva histórica das formas de 

apropriação da leitura, com foco principalmente na cultura ocidental, demonstrando os gestos 

e hábitos que a envolveram em diversos contextos. Apresentamos também o desenvolvimento 

dos suportes de texto, mostrando sua relação com a maneira com que as obras eram lidas e as 

diferentes finalidades da leitura em cada sociedade. As modificações ocasionadas pelas novas 

tecnologias e a transmissão digital do texto também são abordadas nessa seção, bem como 

suas implicações sociais. 

 Em seguida, pautamos o YouTube enquanto plataforma digital na Seção 3. É 

considerado o aspecto funcional, seu propósito e sua utilização enquanto meio de produção de 

conteúdo. O conceito de “vlog” é explicitado, visto que é o principal formato de vídeo 

presente nesta plataforma e utilizado pelos canais literários. Enquanto inscrito no ciberespaço, 

o YouTube também é parte da cultura participativa, noção que também buscamos explicar 

nesta parte do trabalho. Por fim, demonstramos o que são os canais literários, qual o seu 

intuito, mostrando como se constituem em uma comunidade virtual, parte desta cultura 

participativa, e também podem ser considerados uma comunidade de leitores que interagem e 

interferem social e culturalmente por meio de vídeos no espaço virtual. 
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 Na Seção 4 concentra-se a análise dos vídeos dos canais literários, em que buscamos 

entender a partir desta comunidade de leitores a configuração das práticas de leitura 

atualmente. Demonstramos o método da abordagem, em que utilizamos a noção de prática de 

leitura como entendida por Cavallo e Chartier (2002), composta por gestos, espaços e hábitos, 

sem esquecer da materialidade dos textos e da pertinência dos suportes, protocolos de leituras 

e estratégias editoriais. Os procedimentos de análise empregados para a construção do corpus 

da pesquisa também são evidenciados, trazendo em seguida uma visão geral dos canais 

literários selecionados para análise. Após a seleção, transcrição, observação e descrição dos 

vídeos, identificamos e discutimos os padrões de leitura à luz dos elementos indicados nos 

estudos de Cavallo e Chartier (2002).  

Desta forma, este trabalho não tem a intenção de exaurir a descrição e investigação das 

práticas de leitura no contexto contemporâneo, e sim fazer um recorte teórico, focando em 

uma comunidade de leitores específica. Faz-se necessário discutir as formas com que a leitura 

é apropriada para proporcionar uma melhor compreensão dos processos envolvendo as 

práticas sociais, as novas tecnologias e as maneiras de ler. 
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2. LEITURA COMO PRÁTICA SOCIAL 
 

 
 A cada dia aumentam as possibilidades de acesso à informação, mas uma das formas 

mais básicas de ter este acesso é a leitura. Transformam-se as formas de leitura, mudam os 

suportes físicos, surgem novos textos e o ato de ler é então reconfigurado, apropriado de 

novas formas, por novos sujeitos e sociedades, em diferentes momentos históricos. Muito do 

que antes era predominantemente feito pela tradição oral, passa a ser feito também com o 

auxílio da palavra escrita, que já foi comumente lida em voz alta até o momento em que uma 

leitura silenciosa se torna necessária e natural.  

 A leitura é uma prática, ação humana que abarca muito mais que a decodificação de 

signos. Há muitas particularidades envolvidas no ato da leitura, desde gestos, entonações, 

hábitos, até uma diversidade de motivos para o ato de ler, funções sociais e distintos lugares 

nas culturas. Por vezes, em estudos sobre a leitura, encontra-se um enfoque estatístico ou 

baseado em documentos de instituições, com relatos sobre quantidades de livros em 

bibliotecas, número de pessoas alfabetizadas em um dado contexto, e outros assuntos 

semelhantes. Porém, a leitura contém aspectos que fogem a análises deste tipo, pois é um ato 

humano e assim tem parte na sociedade e na cultura, sendo por elas influenciada, e tendo 

nuances que não podem ser apreendidas por tais análises quantitativas somente.  

 
 
  
2.1 PRÁTICAS DE LEITURA DURANTE A HISTÓRIA 
 
 

Quando se pensa em leitura, a definição mais comum é que ela é o ato de compreender 

ou dar sentido a símbolos. Porém, a leitura não foi utilizada da mesma forma no decorrer do 

tempo, ela ganha diferentes usos e finalidades para povos distintos, em sistemas de 

codificação variados. A acepção do que é a leitura continuará a ser desenvolvida futuramente, 

pois ela é uma aptidão que indica o percurso da humanidade (FISCHER, 2006, p. 11). 

 
A leitura não é apenas a união do som ao grafema, o que ocorre apenas no 
nível mais básico. O significado está envolvido, e de modo fundamental. Em 
um nível mais avançado de percepção, a leitura pode, até mesmo, exprimir 
significado isoladamente, sem recorrer ao som. (FISCHER, 2006, p. 11). 

 

 A história da leitura confunde-se com a história da escrita, a última sendo o ato de 

registro e a primeira o ato de retomar o registro e atribuir significado a ele. Escrita e leitura, 
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em seus momentos primitivos, eram complementares à oralidade. Os sinais gráficos 

inicialmente não possuíam ligação intencional com o aspecto fonográfico, critério essencial 

para uma escrita completa, como definida por Fischer (2006, p. 14). Os sumérios foram os 

primeiros a empregar a interpretação de um sinal pelo seu valor sonoro de forma isolada, 

criando um “sistema padronizado de sinais limitados” (FISCHER, 2006, p. 15), há mais de 

5.700 anos, na Mesopotâmia.  

Neste contexto, o principal suporte do texto era a tabuleta de argila, em que eram 

feitas as inscrições com estiletes, confeccionadas no tamanho da palma da mão, para facilitar 

o manuseio. Por conta disto, os textos eram grafados em tamanho pequeno, fator que, somado 

ao peso e ao tamanho do suporte, causava uma série de desconfortos físicos durante a leitura. 

Um “livro” era formado por uma sequência de tabuletas, contidas em caixas de madeira ou 

malas de couro. A prática estava ligada principalmente ao trabalho, servindo para “reter na 

memória informações concretas” (FISCHER, 2006, p. 16). Os principais leitores eram os 

escribas, que também eram declamadores, e possivelmente alguns aristocratas. Toda leitura 

era feita em voz alta.  

No Egito, por volta de 3300 a.C., a leitura também era feita em voz audível por 

escribas, que portavam mensagens escritas com tinta em papiros. Os egípcios utilizaram-se de 

conceitos já empregados pelos sumérios e desenvolveram mais velozmente a leitura e a 

escrita, com os hieróglifos; sua escrita aparecia em diversas superfícies, até mesmo em 

objetos decorativos. Eles criaram também uma escrita cursiva para uso cotidiano, que 

posteriormente serviu para grafar textos literários. O papiro permitia muito mais mobilidade 

para o leitor, era leve e de fácil armazenagem, porém somente a elite da população egípcia 

sabia como ler e escrever, um número bastante reduzido. 

Conforme a leitura e a escrita se desenvolviam e chegavam a novos povos, a oralidade 

perde um pouco de sua relevância em sociedades cada vez mais pautadas pelos registros 

visuais. Um fator contribuinte para a difusão da alfabetização foi a religião, como ressalta 

Fischer (2006, p. 38): 

 
Como a escrita é um meio tão eficaz de apreender, preservar e transmitir a 
sabedoria sagrada, capaz de proteger, literalmente, os amplos ensinamentos 
de personalidades veneradas sem a mediação oral humana, a leitura e a 
escrita da literatura religiosa passaram a assumir um papel cada vez mais 
destacado na sociedade. Na Europa ocidental, a literatura religiosa chegou a 
dominar a leitura durante mais de mil anos. 
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 No período da Antiguidade Clássica, no entanto, a oralidade ainda era a principal 

maneira de comunicação e transmissão de informações. Os materiais mais utilizados na 

escrita eram o papiro e as tabuletas de cera, superfícies em que o texto poderia ser apagado 

com facilidade, embora outros materiais ainda fossem usados para inscrições. Haviam livros 

feitos em papiro à venda em Roma, porém ainda eram pouco acessíveis pelo alto custo. 

Posteriormente, com o papiro sendo mais comercializado, “os livros e a leitura passaram a ser 

corriqueiros ao longo do Mediterrâneo e até além” (FISCHER, 2006, p. 43). O formato do 

texto em rolo de papiro, que precisava ser desenrolado, fez com que a leitura fosse entendida 

como algo sequencial. 

  As características do texto escrito no período do uso do papiro eram semelhantes às 

da leitura oral. Não havia separação de palavras, pontuação ou distinção entre letras 

maiúsculas e minúsculas, o fluxo era como na oratória (FISCHER, 2006, p. 44). A pontuação 

era utilizada somente em casos de ambiguidade e as primeiras tentativas de separação do texto 

foram pela escrita em orações e frases, facilitando assim a leitura apenas visual.  

 Na Grécia, desde 2.000 a. C. a leitura está presente entre os gregos e a oratória era 

extremamente relacionada a ela, porém, esta era uma sociedade iletrada. Somente no século 

VI a.C. a leitura e a escrita passam a ser práticas mais comuns para o povo. Na sociedade 

grega, aconteceram controvérsias acerca dos malefícios e benefícios que o texto escrito traria, 

inclusive entre os filósofos. Sócrates (c. 470-399 a.C.) defendia a tradição oral porque, 

segundo ele, a escrita da época era inadequada para reproduzir o discurso (FISCHER, 2006, p. 

49). Com o passar do tempo, a leitura e a escrita passam a ser mais valorizadas, de acordo 

com Fischer (2006): 

 
No final do século IV a.C., a transmissão oral do conhecimento social 
decididamente havia-se tornado a transmissão escrita. Acima de tudo, a 
escrita tinha deixado de apenas documentar e preservar, passando a legitimar 
e validar o conhecimento. Em especial, escrevia-se, nessa época, para 
preservar um poema ou algum ensinamento. A escrita alcançava uma grande 
difusão e assegurava a autoridade. A leitura não era mais um simples recurso 
de memória, mas um canal autônomo para a transmissão de informação, 
interpretação e criação. (p. 51). 

 
 A leitura e os livros, portanto, eram aparelhos de conservação do texto (CAVALLO; 

CHARTIER, 2002, p. 10). A escrita tinha a função de gravar as informações e ser um suporte 

para retomá-las, auxiliando a memória. Os gregos neste momento histórico reconheciam isto, 

os exemplares de vários tipos de obras conservados nos templos e o uso de selos para 

reconhecer a autoria são objetos que exemplificam a necessidade da preservação do texto de 
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forma escrita, como demonstram Cavallo e Chartier (2002, p.10). Mas o livro não ficou 

restrito apenas à função de conservação do texto, ele passa também a ser destinado à leitura, 

que foi retratada nas obras artísticas predominantemente como um ato social. Testemunhos 

iconográficos e literários existentes indicam que na maioria das vezes ela era feita em voz alta 

(CAVALLO; CHARTIER, 2002, p. 11). 

Na cultura grega existiam leituras públicas, em que autores apresentavam suas obras 

por meio de declamações para assim tornarem-se conhecidos da sociedade. A interpretação de 

cada leitor-declamador era o mais relevante nesta prática de leitura, pois o desempenho oral 

ditava os aspectos mais importantes a serem observados pelo público (FISCHER, 2006, p. 

53).  

A leitura oral era de fato uma prática da cultura grega deste período, contudo, Cavallo 

e Chartier (2002) ressaltam que existem também registros datados do século V a.C. com 

relatos sobre a leitura silenciosa entre os gregos. Era uma prática pouco comum, particular a 

poucos grupos, mas já existente entre “profissionais da palavra escrita, mergulhados em 

leituras suficientemente vastas para favorecer a interiorização da voz leitora” (SVENBRO, 

2002, p. 66).  

 A sociedade de Alexandria, do século III a.C., dominada pelos gregos, não só possuía 

um forte comércio de papiro como foi também onde surgiu uma das mais famosas bibliotecas 

da história. A Biblioteca de Alexandria tinha a finalidade ambiciosa de abrigar nela todo o 

conhecimento humano, e “tornou-se o principal centro de aprendizado do Mediterrâneo 

fundamentado na palavra escrita” (FISCHER, 2006, p. 55). No período helenístico, o livro 

passa a ter uma importância ainda maior, ainda que persistam formas de transmissão oral. 

Sobre este contexto, Cavallo e Chartier (2002) afirmam: “Toda a literatura de época depende 

agora da escrita e do livro: a esses instrumentos são confiados a composição, a circulação e a 

conservação das obras” (p. 13). 

A partir dos critérios de classificação definidos pela Biblioteca de Alexandria, foi 

criada uma nova maneira de organizar a produção literária, com toda uma estruturação que 

influenciou os padrões de normatização dos livros. Ainda que estes protocolos estejam 

relacionados a “novas” práticas de leitura, as grandes bibliotecas da época helenística não 

recebiam um grande número de leitores, eram “instrumentos de trabalho para um círculo de 

eruditos e de literatos” (CAVALLO; CHARTIER, 2002, p. 14). Porém, diferentemente do 

período clássico, a leitura na civilização helenística é em grande parte retratada como 

solitária, um ato individual. 
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 Entre os romanos da Antiguidade, a leitura e a escrita também estavam profundamente 

ligados com a oralidade, com o discurso oral sendo considerado mais importante nas questões 

civis que a palavra escrita. O rolo de papiro, assim como na Grécia, era o principal suporte do 

texto grafado, porém utilizado de maneira distinta. Enquanto o rolo grego apresentava suas 

inscrições direcionadas para baixo, de forma contínua, o romano era escrito em perpendicular 

a seu comprimento, mas seu manuseio era igualmente complicado: 

 

A leitura do rolo de papiro não era uma tarefa simples, pois era necessário 
desenrolá-lo seguidas vezes. Retornar, ir adiante no texto ou procurar 
determinada passagem nele era difícil. Não havia sumário ou índices. Para 
fechar o rolo de papiro e armazená-lo de modo adequado, era preciso enrolá-
lo novamente até o início. (Deixá-lo aberto em um segmento poderia causar 
danos.) Além disso, era um objeto caríssimo e, por isso, precioso, o qual 
sempre exigia uma armazenagem segura, longe de crianças, cães, roedores, 
ladrões e, acima de tudo, chuva ou vinho derramado. Se houvesse um 
incêndio na casa, os volumina eram, sem dúvida, as primeiras coisas a serem 
salvas depois das crianças. (FISCHER, 2006, p. 63). 

  

 O Império Romano teve a leitura e a escrita como instrumentos muito importantes 

para seu funcionamento. Diversos elementos da vida cotidiana (como cartazes, monumentos, 

moedas, entre outros) continham inscrições em latim, um grande número de correspondências 

eram enviadas entre os romanos e também para outros locais ainda mais distantes. Segundo 

Fischer (2006), boa parte dos romanos escreviam suas correspondências pessoais e liam em 

voz alta para si mesmos nos primeiros séculos d.C. A leitura doméstica e particular em Roma 

já havia sido disseminada no século I a.C., de acordo com Cavallo (2002, p. 73). Contudo, os 

livros da época, em rolos de papiro, ainda eram de difícil aquisição, tanto pelo alto preço 

quanto por sua raridade. O papiro ainda era caro e mesmo as famílias mais endinheiradas 

possuíam poucos volumes. 

 Os romanos geralmente liam no período diurno, devido à iluminação ruim das 

residências e aos problemas de visão (FISCHER, 2006). Em alguns casos procurava-se ler até 

em pátios ou locais abertos, com a luz solar direta. Os que possuíam problemas de visão 

poderiam pedir a empregados, parentes ou amigos para que lessem em voz alta ou até 

optavam por usar pedras polidas ou copos de vidro para aumentar as letras. Muitos romanos 

liam com freqüência e alguns conseguiam ler os rolos de papiro também no leito, de acordo 

com Fischer (2006).   

 As bibliotecas particulares continham coleções de livros gregos e latinos, estes últimos 

sendo produzidos posteriormente. Elas eram abertas a consultas externas, devido à produção 

ainda escassa e defeituosa de livros. Cavallo (2002) explana ainda que havia uma variedade 
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de público de leitores e de modos de leitura no mundo romano, fato evidenciado nos textos 

deste período. 

 

Em Cícero, sempre vemos referência a indivíduos de modesta condição 
social, a idosos, a artesãos e profissionais que amavam a história, o que 
merece comentário: Cícero de fato ressalta que todos esses indivíduos liam 
(ou ouviam ler) obras de história pelo prazer (voluptas) da leitura, não pela 
utilitas que dela se podia extrair e que era a finalidade do leitor de instrução 
elevada. A diversidade das maneiras de ler, postulada por Cícero, remete à 
diversidade também de leitores. (CAVALLO, 2002, p. 74). 

 

E foi justamente este público de leitores que provocou “um progressivo alargamento 

dos espaços de leitura”, um público que não pertencia a um grupo específico e nem muito 

numeroso, mas era capaz de “manter uma produção literária e editorial diversificada em 

função das diferentes competências culturais” (CAVALLO, 2002, p. 76). Surge também na 

Roma imperial um maior número de mulheres leitoras, no entanto, ainda era indesejada a 

instrução das mulheres, segundo concepções dessa sociedade (CAVALLO, 2002, p. 85). 

Nesse contexto romano havia também leituras públicas, em que autores declamavam 

suas obras ao povo reunido. Embora existisse uma preocupação com o conteúdo dos textos e 

as críticas do público fossem ouvidas para uma melhor adequação do teor do trabalho, a 

oratória era mais importante, assim como entre os gregos. A literatura era predominantemente 

oral e objetivava principalmente o compartilhamento público, tendo assim uma forte função 

social, ou nas palavras de Fischer (2006, p.70), “o ‘leitor’ era um transmissor, e não um 

receptor”. Uma leitura silenciosa de textos literários ainda não era amplamente praticada, mas 

também acontecia entre os romanos da Antiguidade.  

 Porém, as leituras públicas deixaram de acontecer por volta do século VI, 

conseqüência da vernaculização da língua latina. Estas leituras continuaram apenas no 

contexto das igrejas, feitas por oficiais ordenados pelo clero, até que no século VIII, mesmo 

muitos desses leitores não entendiam os textos que declamavam (FISCHER, 2006, p. 76). 

 Já no final da Antiguidade e início da era do cristianismo, um novo material de escrita 

é criado: o pergaminho, confeccionado com peles de ovelhas e cabritos, torna-se o principal 

suporte de leitura desta época. O códice também foi outro instrumento vigente neste período: 

ele consistia em um tipo mais arcaico de livro, composto por páginas individuais escritas em 

ambos os lados, que deveriam ser viradas e não mais enroladas, e inicialmente era composto 

por folhas de papiro. A leitura com o códice era mais prática, pois podia ser feita com apenas 

uma das mãos, o que facilitava o manuseio e permitia uma maior circulação do livro. 
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Posteriormente, o códice com pergaminho em vez do papiro tornou-se uma opção mais barata 

e durável, que ainda ocupava menos espaço nas bibliotecas. 

 

Não sendo um rolo, o códice permitia fácil acesso a qualquer trecho do texto 
para consulta. Tinha também quatro margens (em cima, embaixo, à esquerda 
e à direita), nas quais o leitor podia inserir glossários, anotações e 
comentários, de modo que aproximasse o leitor do material escrito. O 
formato do códice também estimulou a organização da literatura: os 
capítulos passaram a conter subdivisões de uma obra, e coleções de textos 
denominadas antologias eram compostas por diversas obras dentro de uma 
só capa. A obra completa era um corpo compacto de informações, deixando 
para trás o desfazer seqüencial de rolos de papiros conectados entre si. O 
leitor dispunha assim de uma totalidade imediatamente acessível. 
(FISCHER, 2006, p. 79). 

  

 A leitura tornou-se uma prática mais fortemente relacionada à religião, ao longo do 

Império Romano. Cavallo (2002) escreve sobre a preferência ao códice pelos cristãos, seja por 

ser um instrumento mais econômico ou pela maneira de organização do texto, e Fischer 

(2006) relata que os padres liam e escreviam com frequência, entre eles santo Agostinho de 

Hipona, cujo relato de uma leitura silenciosa tornou-se marcante. Ele narra com estranheza os 

hábitos de leitura de seu professor Ambrósio: 

 

Ao ler, corria os olhos pelas páginas: a mente penetrava o significado, 
enquanto a voz e a boca se calavam. Muitas vezes, ao entrarmos (pois a 
ninguém era proibido o ingresso nem precisava anunciar-se), o víamos 
lendo, sempre em silêncio. Sentávamos em longo silêncio (quem ousaria 
atrapalhar tão intensa concentração?) e depois nos afastávamos, pensando 
que, durante o pouco tempo que lhe restava para estabelecer a mente, livre 
dos problemas alheios, não quisesse ser distraído por outras coisas. Talvez 
evitasse ler em voz alta, para não ser obrigado por algum ouvinte curioso e 
atento a explicar alguma passagem difícil do autor, ou a discutir alguma 
questão por demais complexa. Empregando o tempo desse modo, não 
poderia ler, tanto quanto desejaria. Talvez, lendo baixo, também quisesse 
apenas poupara voz, que se enfraquecia facilmente. (AGOSTINHO, 1997, p. 
146) 

 

 Agostinho ainda discorre sobre o motivo da leitura silenciosa de Ambrósio, ele 

acreditava que talvez seu professor o fizesse para fugir de questionamentos de ouvintes acerca 

do texto lido em voz audível. Apesar de seu estranhamento, outros relatos de Agostinho 

demonstram que ele também lia em silêncio, mas ainda assim, somente no século X esta 

forma de leitura torna-se comum no Ocidente (MANGUEL, 1997). 

 Para Svenbro (2002), a prática da leitura silenciosa é caracterizada por uma 

“interiorização da voz”. Ela não é sentida como um trabalho de decodificação, pois o sentido 
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do texto é compreendido imediatamente. “O leitor que lê mentalmente não precisa ativar ou 

reativar o escrito pela intervenção da voz. A escrita parece-lhe falar, simplesmente” 

(SVENBRO, 2002, p. 58).  

 O códice acarreta ainda outras transformações, com novos dispositivos editoriais 

sendo criados e outros fortalecidos, e também a noção de livro é alterada. Ele possibilita que 

diversos livros, de uma mesma obra ou não, sejam agregados em um só suporte, algo muitas 

vezes inviável com o rolo. Esta possibilidade posteriormente permitiu o surgimento de 

códices grandes e volumosos, dificultando o seu uso, em contraste com uma facilidade de 

manuseio trazida por ele num primeiro momento. Como descrito por Cavallo (2002, p. 94), 

“(...) o códice acabará provocando a modificação fisiológica da leitura: determinados livros, 

em virtude de sua estruturação material, impediam, impunham ou solicitavam atitudes e 

gestos por parte do leitor”.  

 Contudo, outra prática possibilitada pelo códice foi a anotação de comentários em suas 

margens e em outros espaços das páginas, já que ele permitia que uma das mãos ficasse livre. 

O formato do códice tornava possível também uma leitura fracionada, feita página por página 

(CAVALLO, 2002, p. 95). 

 Passando da Antiguidade para a Alta Idade Média, a leitura era incentivada por fortes 

motivos religiosos. Ela não era encarada como mero recurso útil para o estudo ou para a 

convivência social, mas como meio de salvação da alma (PARKES, 2002, p. 104). A leitura 

oral torna-se mais comum aos atos litúrgicos das igrejas e menos praticada na individualidade, 

com um crescente interesse pela leitura silenciosa a partir do século VI. Cavallo e Chartier 

(2002, p. 21) ressaltam alguns fatores que contribuíram para a popularização desta prática: 

 

(...) os livros eram lidos sobretudo para conhecer a Deus e para a salvação da 
alma, de forma que deviam ser compreendidos, repensados até mesmo 
memorizados; o próprio codex, com suas páginas que seccionavam o texto, 
facilitando suas releituras e confrontos, convidava a uma leitura meditada; a 
vida comunitária dos círculos religiosos em que muitas vezes se realizava o 
ato de leitura obrigava a falar em voz baixa. O significado e a função do 
livro se haviam transformado. 

 

Neste período, há também uma preocupação maior com o sentido e o significado do 

texto, por influência do exercício da hermenêutica cristã, acarretando transformações no 

emprego da pontuação dos textos e estimulando a prática da separação de palavras. A leitura 

era realizada de forma lenta e ruminante, buscando a absorção das informações dos poucos 

livros que eram lidos.  
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Já na época escolástica, a leitura passa por muitas transformações. Ela deixa de estar 

centrada predominantemente nos mosteiros para se tornar um exercício escolar, e 

posteriormente universitário. O lado espiritual não é mais tão importante, em comparação à 

aquisição de conhecimentos. Há um aumento na produção literária a partir do século XII, 

tornando necessária uma leitura mais ágil, para atender a demanda de livros a serem lidos. 

Isso estimula uma leitura mais rápida e exige que existam ferramentas para encontrar mais 

facilmente as informações nas páginas. 

 

A leitura contínua e cronológica de uma obra que era feita lentamente, 
permitindo que se assimilasse se não o conjunto, pelo menos sua substância, 
dará lugar agora a uma leitura fragmentária e retalhada que terá a vantagem 
de permitir a apreensão rápida de trechos escolhidos, mas que não estimulará 
mais o contato profundo com o texto e a assimilação da doutrina que estava 
nele contida. A utilidade irá passar a frente do conhecimento. (HAMESSE, 
2002, p.127). 

 

 Para facilitar o acesso ao conhecimento nesta época de efervescência literária, os 

autores passam a elaborar florilégios, enciclopédias, glossários, índices e coletâneas, com o 

objetivo de “reunir a documentação indispensável para tratar um dado assunto” (HAMESSE, 

2002, p. 129). A disposição do texto também muda, sendo fragmentado em sequências, com o 

espaço da página sendo dividido entre duas colunas estreitas para facilitar a percepção, e 

também é feito o uso de abreviações, além de muitos outros recursos auxiliares de leitura 

(CAVALLO; CHARTIER, 2002, p. 22). A leitura adquire assim um caráter mais utilitário 

que meditativo, e de acordo com Hamesse (2002), a consulta desses instrumentos substituiu 

até a leitura pessoal da obra, prejudicando por vezes a compreensão do pensamento original 

dos autores.  

 A consolidação do emprego da separação de palavras foi um dos marcos envolvendo a 

leitura nos últimos séculos da Idade Média. Esta forma de expor o texto, assim como uma 

nova convenção sobre a sequência das palavras, fez com que não fosse mais necessária a 

leitura em voz audível para se entender o que foi escrito, visto que permitem a compreensão 

do texto a partir de movimentos oculares. Esses fatores influenciaram não só a maneira do 

leitor lidar com o livro, mas também a relação entre autor e manuscrito; estes tinham mais 

interesse em escrever de próprio punho as suas obras. Assim, ao mesmo tempo que 

desfrutavam de mais privacidade, pois não precisavam ditar tudo a um copista, deixavam em 

seus manuscritos marcas de sua intimidade (SAENGER, 2002, p.152).  
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 Saenger (2002) ressalta mudanças na leitura dos copistas influenciadas pela separação 

de palavras. Eles contavam com móveis adaptados para a produção de manuscritos, que eram 

feitos em silêncio, e os ajudavam a reproduzir uma página a partir de seus elementos visuais, 

sem necessidade de utilizar a oralização. Leitores, autores ou escribas, todos precisavam 

recorrer cada vez menos à memória oral. 

 

Em vez da leitura oral dominante na Antiguidade, o final da Idade Média se 
caracterizou pela leitura visual de textos cuja sintaxe e expressão gráfica 
fosse mais simples. A separação de palavras, a ordem das mesmas, 
pontuação emblemática, frases separadas, o ordenamento tanto de palavras 
quanto de frases, dentro de orações complexas, além do uso de conjunções e 
de locuções adverbiais para a construção de períodos mais complexos, todos 
esses fatores facilitavam a compreensão sequencial do sentido pelas orações 
e frases. (SAENGER, 2002, p. 155). 

 

 A leitura silenciosa possibilitou uma forma diferente de privacidade, já que as 

informações ficavam restritas ao indivíduo e assim não poderiam ser criticadas ou avaliadas 

por outras pessoas. Não só a nova universidade se desenvolveu neste ambiente, como também 

as heresias leigas dos séculos XIII e XIV, segundo Saenger (2002). O pensamento crítico era 

estimulado, o que colaborou para que o ceticismo crescesse, além de escritos irônicos e com 

visões políticas subversivas. De um lado, a literatura erótica também foi retomada graças a 

leitura visual; de outro, os mais religiosos encontraram na leitura silenciosa privada um meio 

de se aproximar de Deus individualmente, prática que posteriormente pode ter provocado 

questionamentos e fomentado uma reforma religiosa, de acordo com Saenger (2002).  

 No período humanista esteve em voga uma forte crítica ao uso dos comentários e 

compilações em detrimento da leitura dos originais, causado pelo utilitarismo na leitura 

durante a época escolástica. Os humanistas buscavam ler diretamente as obras para quebrar a 

barreira entre o leitor e o texto e assim obter uma compreensão correta acerca de seu conteúdo 

(GRAFTON, 1999). Muda também o formato e a proporção física do livro, com os 

exemplares de bolso e a substituição gradual dos manuscritos pelos impressos. Desta forma, a 

leitura fica menos restrita a espaços específicos, se tornando portátil e prática. Contudo, 

edições que não eram formatadas segundo o novo padrão continuavam a ser utilizadas pelos 

humanistas. 

 Grafton (1999) relata que apesar de preconizar o retorno às obras clássicas, os livros 

dos humanistas não apresentavam fielmente o mundo antigo, “eles o recriavam em imagens 

que consideravam coerentes e agradáveis” (p. 14). Outra prática peculiar da época era a 

personalização dos exemplares pelos leitores, escolhendo sua encadernação, contratando 
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artistas para ornamentar a capa e as páginas de abertura com ilustrações. Os leitores também 

valorizavam muito o momento da aquisição do livro, muitas vezes até registravam no 

exemplar o momento e o local da compra.  

 

O livro comprado com tanto cuidado, decorado com tal meticulosa atenção 
para os pormenores, tornava-se muito mais que um mero texto. Servia como 
registro da vida de seu proprietário, mapa da rede de suas ligações literárias 
e confidente de seus sentimentos. (GRAFTON, 1999, p. 23). 

 

 O modo de ler do humanista poderia ser informal, em alguns casos, mas, por vezes 

envolvia hábitos diferenciados. Uma prática comum era ler segurando uma pena, para fazer 

anotações no decorrer da leitura ou para copiar os textos; a escrita era muito valorizada e fazia 

parte da apreciação da obra. As margens e folhas em branco dos livros incluíam diversas 

anotações com suas reações sobre o texto e informações de outras versões dele. Alguns 

humanistas do final do século XVI possuíam também um instrumento para auxiliar na 

consulta dos livros, chamado roda de livros, de acordo com Grafton (1999), ela funcionava 

com os exemplares colocados em estantes de uma roda vertical com engrenagens, o leitor a 

girava na medida em que necessitasse consultar um livro diferente. Existiam ainda outros 

aparelhos como esse, úteis para otimizar a leitura dos estudiosos.  

 Outras drásticas mudanças em relação à leitura são atribuídas por estudiosos à 

invenção da imprensa de Johann Gensfleisch zum Gutemberg. Em 1450, este alemão 

desenvolve um modelo de reprodução envolvendo tinta, metal e uma prensa de parafuso 

(FISCHER, 2006, p. 191), capaz de reduzir os custos de produção dos livros e acelerar a 

movimentação dos textos. Gilmont (1999, p.48) afirma que, no entanto, o impacto deste 

invento na sociedade não foi de forma imediata, já que o analfabetismo ainda era grande e 

demandou tempo para a familiarização dos impressores aos novos processos, até por volta de 

1520 e 1540. Só então certas transformações na estrutura dos exemplares e no mercado 

editorial são consolidadas. 

 

O aspecto exterior do livro renova-se pela presença de uma página de rosto, 
o desenho dos caracteres encontra-se padronizado e numerosas ligaduras 
foram abandonadas. Há sobretudo modificações profundas na escolha dos 
textos publicados, sendo ampla a abertura para os autores modernos. Os 
grandes editores estabelecem redes de difusão para encontrar leitores além 
do círculo estreito de sua cidade. (GILMONT, 1999, p. 48). 

 

 A utilização da imprensa é apontada também como responsável pelo sucesso da 

Reforma Protestante, no século XVI. A distribuição de panfletos impressos com textos que 
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propagavam os ideais dos reformadores foi um dos primeiros usos da imprensa para alertar a 

opinião pública, de acordo com Gilmont (1999). Todavia, o autor considera que mesmo 

incentivando a leitura pessoal, a tradução da Bíblia em línguas vernáculas e defendendo que o 

ensino da religião deva ser acessível, os reformadores temiam interpretações divergentes da 

Bíblia e buscavam o controle da teologia, o que também refreou a prática da leitura 

individual.  

Em termos de práticas de leitura, este momento histórico foi marcado pela leitura 

silenciosa, mas também pela leitura em voz baixa individual, a leitura coletiva na liturgia dos 

cultos e a leitura simultânea. Para Gilmont (1999), o modo de leitura provavelmente era 

indicado pelos próprios protocolos inseridos nos livros, mas isto não é suficiente para 

determinar a forma em que a leitura era feita em todas as circunstâncias. 

Com a Contra-reforma, a Igreja católica reage à multiplicação de livros considerados 

doutrinariamente contrários instituindo um controle das publicações, a autoridade eclesiástica 

deveria aprovar os livros religiosos impressos e comercializados. Existem os títulos indexados 

como proibidos, porém, toda uma literatura com fins de catequese é produzida e veiculada 

entre clérigos e fiéis. Cavallo e Chartier (2002, p. 34) apontam que tanto a Igreja católica 

quanto a protestante “se esforçam para transformar os cristãos em leitores e para apoiar numa 

produção multiplicada de livros de ensinamentos, de devoção e de liturgia, os novos 

procedimentos exigidos pela reforma religiosa”. 

Entre a metade do século XVI e a metade do século XVII, os livreiros-editores 

europeus investem na criação de um mercado popular do impresso, buscando difundir os 

textos a diversas camadas sociais. Para tal, são escolhidos gêneros mais aceitos, os custos de 

fabricação do livro são reduzidos e os exemplares passam a ser distribuídos por vendedores 

ambulantes na cidade e no campo (CHARTIER, 1999b, p. 120). A partir disso, são criados os 

livros da Biblioteca Azul e outros similares como os pliegos e ocasionais em diversas 

localidades da Europa, com formatos menores e o objetivo de tornar o comércio da literatura 

mais abrangente. No século XVII, continuavam a acontecer leituras informais, porém neste 

período as pessoas se reuniam para ouvir com mais frequência romances e histórias de 

aventuras (FISCHER, 2006).  

Os leitores do século XVIII na Europa passam por uma transição em seu modo de ler. 

Nesse tempo, domina a leitura extensiva, em que se busca ler uma maior quantidade e 

variedade de livros, também com propósito de entretenimento pessoal. Wittmann (1999) 

associa esta mudança e a nova importância dada à leitura ao crescimento da influência 

burguesa na sociedade: 
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(...) o livro e a leitura ganharam um novo valor na consciência pública. A 
leitura, para qual a burguesia pela primeira vez teve tempo e poder de 
compra suficientes, ganhou função emancipadora e se tornou força social 
produtiva: ela ampliou o horizonte moral e espiritual, transformou o leitor 
em um membro útil da sociedade, fez com que dominasse melhor o seu 
círculo de deveres e também serviu à carreira social. A palavra impressa 
tornou-se pura e simplesmente a representante burguesa de cultura. 
(WITTMANN, 1999, p. 138). 

 

A leitura é encarada a partir daí como parte da subjetividade individual. No entanto, 

Wittmann (1999) aponta que a leitura não estava restrita a apenas uma única camada social, 

acontecendo de formas distintas. O autor distingue três tipos delas, a leitura “selvagem”, 

leitura erudita e leitura útil. A primeira era feita em grande parte em voz alta, mais 

rudimentar, ocorria entre camponeses e algumas camadas de habitantes das cidades, até o 

momento do advento da Revolução Francesa. O oposto dela era a leitura erudita, que incluía a 

leitura extensiva e uma leitura informativa superficial, praticadas pelas elites intelectuais. A 

leitura burguesa, chamada “útil”, foi influenciada pelo Iluminismo e era voltada para a 

formação de uma identidade social, sendo “orientada para a comunicação e a reflexão” 

(WITTMANN, 1999, p. 144). Posteriormente, um outro modo de leitura se torna 

proeminente, chamada por Wittmann de leitura “sentimental” ou “estática”. Ela corresponde a 

uma relação mais íntima e intensa com o texto, apresentando mais contornos de uma leitura 

“intensiva” e forte relação com a literatura, especialmente os romances.  

Em termos de mercado, o livro passa a ser considerado um produto cultural, a partir da 

segunda metade do século XVIII. O público passa a ser mais heterogêneo e difícil de ser 

identificado, com preferências literárias que iam de livros técnicos a romances de ação. O 

número de títulos e exemplares publicados aumenta, para atender a nova demanda do público, 

porém o custo deles fica elevado. As bibliotecas públicas e as sociedades literárias aparecem 

para ampliar o acesso aos livros para os adeptos desta nova atividade cultural que a leitura se 

torna. 

Com a promoção da educação e alfabetização pelo Iluminismo, aumenta o número de 

leitores no século XIX. Cresce consequentemente a quantidade de mulheres e crianças 

alfabetizadas, criando um novo público leitor. Para as leitoras, são publicados livros de 

cozinha, revistas e romances, estes últimos considerados como leituras perigosas por provocar 

a imaginação feminina, algo indesejado para a sociedade da época. Lyons (1999, p. 176) 

associa as mulheres leitoras do século XIX ao desenvolvimento da leitura individual e 

silenciosa, ao passo que a leitura em voz alta era mais comum nos meios masculinos. Para o 
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público infantil, são publicados textos pedagógicos, revistas e uma literatura específica para 

as crianças, que em um primeiro momento tinha função fortemente didática e moralizante 

(LYONS, 1999). 

A redução gradual da jornada de trabalho também proporcionou o aumento no público 

leitor. Os operários leitores buscavam muitas vezes as bibliotecas públicas, por isso 

empregadores e reformadores de bibliotecas encaravam a leitura como meio de suavizar as 

tensões sociais e disponibilizavam livros moralizantes ou considerados úteis (LYONS, 1999). 

Contudo, a preferência do público dificilmente correspondia a isso, requisitando 

principalmente os romances. Segund Lyons (1999), diversos trabalhadores buscavam a 

independência através da educação e se tornavam autodidatas; eles valorizavam a leitura para 

alcançar o progresso pessoal. 

Segundo Fischer (2006, p. 269), “foram as mudanças implementadas no século XIX 

que delinearam as práticas de leitura do mundo na maior parte do século XX”. São 

promovidas campanhas de alfabetização em diversas partes do mundo, o livro se transforma 

em uma mercadoria de massa e o principal meio de comunicação era o jornal. Alguns hábitos 

de leitura foram mantidos, como no caso das leituras públicas, que são realizadas comumente 

por autores buscando levar seu livro ao conhecimento do público. O romance se populariza 

ainda mais, com suas novas ramificações: romance histórico, gótico, de ficção científica 

espacial, entre outros.  

 

 

2.2 APROPRIAÇÕES DA LEITURA APÓS AS NOVAS TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO  

 

Há, na história da leitura, uma estreita relação entre o ato de ler, as transformações 

culturais e as revoluções tecnológicas. No período histórico anterior ao advento da escrita, 

parte significativa da transmissão de conhecimentos de uma sociedade era realizada por meio 

da oralidade. Com o texto escrito, há uma nova possibilidade de comunicação e reprodução de 

uma cultura, de representações sociais; cria-se um registro material verbal exterior à mente 

humana.  

A invenção da imprensa no mundo ocidental proporcionou a reprodução de textos em 

maior escala, o que contribuiu para tornar o texto escrito mais acessível, fato que influenciou 

certos eventos históricos. Contudo, segundo Briggs e Burke (2006), as mudanças ocasionadas 

pela utilização da impressão gráfica foram gradativas e a acomodação a esta nova tecnologia 
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perdurou por muitos anos. Discorrendo sobre as colocações de uma historiadora americana 

sobre as transformações revolucionárias da imprensa, os autores afirmam que 

 

as alterações que ela salientou aconteceram por um período de pelo menos 
três séculos, da Bíblia de Gutemberg à Enciclopédia de Diderot (...). A 
adaptação ao novo meio foi gradual, tanto no caso de estilos de apresentação 
quanto nos hábitos de leitura (...). Em outras palavras, como na Revolução 
Industrial – na visão de alguns historiadores modernos –, o que vemos é 
aquilo que o historiador britânico Raymond Williams (1921-88) chamou 
uma vez de “Longa Revolução”. (BRIGGS; BURKE, 2006, p.30).    

 

Acompanhando o processo de industrialização e sofrendo mudanças devido a 

movimentações sociais e tecnológicas, a reprodução gráfica torna-se mais ampla no século 

XIX. Diversas publicações impressas são criadas em ainda maior número, em especial jornais 

e outros periódicos.  

 No fim do século XX, as práticas de leitura mais uma vez passam a ser apropriadas de 

maneiras diferentes devido a muitos fatores sociais, culturais e técnicos, dentre eles, uma 

revolução técnica de grandes proporções. As novas tecnologias da comunicação trazem novos 

suportes de leitura, que representam não apenas um avanço das máquinas, mas mudanças na 

relação do sujeito com o texto. Não se trata apenas de uma troca de suportes, de uma 

passagem do papel ao eletrônico, mas de novos hábitos na maneira de ler e diferentes atitudes 

em lidar com o conteúdo. 

 É comum que um processo de mudança seja acompanhado de dúvidas, 

questionamentos geradores de discussões, estudos e investigações. Com a digitalização do 

texto e o advento da internet, em um momento histórico em que se amplia o acesso às 

tecnologias de comunicação e informação, não seria diferente. O mundo está cada vez mais 

interconectado e globalizado, com aspectos culturais mais semelhantes devido à tecnologia e 

também à influência da cultura ocidental sobre os mais diversos povos. Logo, não são 

mudanças restritas somente a uma pequena parcela da população, mas que atingem e ainda 

atingirão práticas sociais comuns a todo o planeta.  

  As práticas de leitura são caracterizadas pelos diferentes hábitos, convenções e 

capacidades, que se modificam ao longo da história (CHARTIER, 1998). Estas convenções 

limitam não só as práticas em si, mas também a própria liberdade do leitor em atribuir sentido 

ao texto, já que toda leitura é produção de significados.  

 
Os gestos mudam segundo os tempos e lugares, os objetos lidos e as razões 
de ler. Novas atitudes são inventadas, outras se extinguem. Do rolo antigo ao 
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códex medieval, do livro impresso ao texto eletrônico, várias rupturas 
maiores dividem a longa história das maneiras de ler. Elas colocam em jogo 
a relação entre corpo e o livro, os possíveis usos da escrita e as categorias 
intelectuais que asseguram sua compreensão. (CHARTIER, 1998, p. 77). 

  
A leitura, sob certa perspectiva, parece um ato passivo. Ao olhar a palavra escrita, o 

leitor a decodifica de imediato. Porém, ela não se resume à ação de observar o pensamento de 

quem escreve; o leitor recebe o texto e o relaciona com suas experiências. O objeto de leitura 

é modificado por aquele que o lê e atribui sentido a ele. 

 
De fato, a atividade leitora apresenta, ao contrário, todos os traços de uma 
produção silenciosa: flutuação através da página, metamorfose do texto pelo 
olho que viaja, improvisação e expectação de significados induzidos de 
certas palavras, intersecções de espaços escritos, dança efêmera. Mas 
incapaz de fazer um estoque (salvo se escreve ou “registra”), o leitor não se 
garante contra o gasto do tempo (ele se esquece lendo e esquece o que já leu) 
[...]. Ele insinua as astúcias do prazer e de uma reapropriação no texto do 
outro: aí vai caçar, ali é transportado, ali se faz plural como os ruídos do 
corpo. Astúcia, metáfora, combinatória, esta produção é igualmente uma 
invenção de memória. Faz da palavra uma invenção de histórias mudas. [...]. 
Um mundo diferente (o do leitor) se introduz no lugar do autor. (CERTEAU, 
1998, p. 49).  

 
Percebe-se de igual modo que a leitura não trata somente da decodificação de 

símbolos escriturísticos, apesar deste ser um de seus aspectos. Ela envolve duas ações 

distintas, o “ato léxico” e o “ato escriturístico” (CERTEAU, 1998, p. 263). O aprendizado da 

leitura se dá não pelo aprendizado da capacidade de decifração, mas simultaneamente a este.  

 
(...) somente uma memória cultural adquirida de ouvido, por tradição oral, 
permite e enriquece aos poucos as estratégias de interrogação semântica 
cujas expectativas a decifração de um escrito afina, precisa ou corrige. Desde 
a leitura da criança até a do cientista, ela é precedida e possibilitada pela 
tradição oral, inumerável “autoridade” que os textos citam quase nunca. 
(CERTEAU, 1998, p. 263). 
 

 Ainda que se defenda a liberdade do leitor em interpretar o texto, independentemente 

do sentido pretendido por quem o escreveu, por vezes afirma-se que a compreensão do 

“verdadeiro” sentido do texto é pertencente a indivíduos de certa posição social. A crítica 

literária, a Igreja, a academia, entre outras instituições sociais, declaram-se como a autoridade 

sobre o texto, aquelas que podem assegurar e legitimar uma interpretação específica, 

objetivando a obtenção de poder social. 

 
A leitura fica de certo modo obliterada por uma relação de forças (entre 
mestres e alunos, ou entre produtores e consumidores) das quais ela se torna 
o instrumento. A utilização do livro por pessoas privilegiadas o estabelece 
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como um segredo do qual somente eles são os “verdadeiros” intérpretes. 
Levanta entre o texto e seus leitores uma fronteira que para ultrapassar 
somente eles entregam os passaportes, transformando a sua leitura (legítima, 
ela também) em uma “literalidade” ortodoxa que reduz as outras leituras 
(também legítimas) a ser apenas heréticas (não “conformes” ao sentido do 
texto) ou destituídas de sentido (entregues ao ouvido). Deste ponto de vista, 
o sentido “literal” é o sinal e efeito de um poder social, o de uma elite. 
(CERTEAU, 1998, p. 267). 
 

 Modificações nas estruturas sociais e nas relações de poder seriam necessárias para 

atribuir maior autonomia do leitor em sua relação com o texto. Estudar a leitura como prática 

seria, de acordo com Certeau (1998), observar as táticas e o jogo do leitor com o texto, 

analisar não só o sentido que ele dá ou atribui, mas a forma com que se lê, os gestos corporais 

e as maneiras de lidar com o suporte textual.  

 
Seria necessário reencontrar os seus movimentos no próprio corpo, 
aparentemente dócil e silencioso, imitando-a à sua maneira: os retiros 
em toda espécie de “gabinetes” de leitura liberam gestos 
desconhecidos, resmungos, tics, exposições ou rotações, ruídos 
insólitos, enfim, uma orquestração selvagem do corpo. (Certeau, 1998, 
p. 271). 

 

A partir do final do século XX, ocorrem mudanças nas formas com que os indivíduos 

relacionam-se uns com os outros, sendo ligadas ao surgimento de novas tecnologias. No 

âmbito da comunicação, a base dessa transformação é a popularização dos computadores 

pessoais (personal computers, PCs) e o acesso à internet. A rede mundial de computadores 

inicialmente tinha fins militares, mas, quando se tornou acessível à população, na década de 

1990, permitiu que houvesse uma série de transformações na forma de se adquirir 

conhecimentos, transmitir informações e de relacionamentos sociais.  

 
A influência das redes baseadas na Internet vai além do número de seus 
usuários: diz respeito também à qualidade do uso. Atividades econômicas, 
sociais, políticas e culturais essenciais por todo o planeta estão sendo 
estruturadas pela Internet e em torno dela, como por outras redes de 
computadores. De fato, ser excluído dessas redes é sofrer uma das formas 
mais danosas de exclusão em nossa economia e em nossa cultura. 
(CASTELLS, 2003, p. 8). 

 

 Com as mudanças tecnológicas, um novo suporte para a leitura é desenvolvido: a tela 

do computador. Assim como a tecnologia da impressão propiciou mudanças na relação do 

indivíduo com o texto e nas formas de leitura, o eletrônico também pode favorecer a 
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emergência de novas práticas. Cavallo e Chartier (2002, p. 30) denominam de “terceira 

revolução da leitura” a “transmissão eletrônica do texto e as maneiras de ler que ela impõe”. 

 No suporte de leitura eletrônico, o texto ganha uma organização diferente da que é 

vista comumente no texto impresso. As informações são fragmentadas e interconectadas, sem 

uma sequência própria estabelecida. O termo “hipertexto”, designado para nomear este tipo de 

informação, foi cunhado por Theodore Nelson para indicar uma leitura ou escrita não linear 

em um ambiente informatizado (LÉVY, 1993, p. 33). Embora seja fortemente relacionada ao 

meio digital, algo semelhante a uma hipertextualidade aparece em outros tipos de leitura, 

antecessoras ao computador, como nas enciclopédias, pois nelas o leitor também não segue a 

uma linearidade, mas faz seu próprio caminho durante a leitura. Notas de rodapé, legendas e 

glossários são outros elementos presentes no texto impresso que também “quebram” a 

linearidade.  

 
Tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões. Os 
nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, 
seqüências sonoras, documentos complexos que podem eles mesmos ser 
hipertextos. Os itens de informação não são ligados linearmente, como em 
uma corda com nós, mas cada um deles, ou a maioria, estende suas conexões 
em estrela, de modo reticular. Navegar em um hipertexto significa portanto 
desenhar um percurso em uma rede que pode ser tão complicada quanto 
possível. Porque cada nó pode, por sua vez, conter uma rede inteira. 
(LÉVY, 1993, p. 33) 

 
 O que muda com o hipertexto eletrônico é que a passagem de um bloco de informação 

a outro é muito mais veloz, o leitor “navega” entre um conteúdo e outro. O texto impresso é 

imóvel, enquanto no ambiente digital ele se movimenta. Como ilustrado por Lévy (1993, p. 

41), “um parágrafo pode aparecer ou desaparecer sob uma palavra, três capítulos sob uma 

palavra do parágrafo, um pequeno ensaio sob uma das palavras destes capítulos, e assim 

virtualmente sem fim, de fundo falso em fundo falso”. 

 Antes do texto eletrônico, somente o autor e o editor tinham capacidade de alterar a 

disposição do texto em seu suporte. No manuscrito e no impresso, uma vez que o texto 

estivesse inscrito, a autonomia de quem lia em remodelá-lo limitava-se ao que poderia ser 

feito com o auxílio de uma caneta, riscando a página, fazendo anotações nas margens etc. No 

computador, o leitor ganha a possibilidade de modificar o tamanho das letras, o espaçamento 

entre as linhas e margens, sua cor, e diversos outros aspectos de sua aparência. Ele pode ainda 

copiar e recortar partes do texto, inserir anotações pessoais. Assim, a distância entre autor e 

leitor torna-se estreita, como notam Cavallo e Chartier: 
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A diferença, imediatamente visível, no livro impresso entre a escrita e a 
leitura, entre o autor do texto e o leitor do livro, desaparece em proveito de 
uma realidade diferente: o leitor, diante da tela, torna-se um dos autores de 
uma escrita a várias mãos ou, pelo menos, encontra-se em posição de 
constituir um texto novo a partir de fragmentos livremente recortados e 
reunidos. Como o proprietário ribaldone, obras de naturezas muito diversas, 
o leitor da era eletrônica pode construir a seu modo conjuntos textuais 
originais cuja existência, organização e aparência somente dependem dele. 
Mas além disso ele pode a qualquer momento intervir nos textos, modificá-
los, reescrevê-los, torná-los sua propriedade. Assim, toda a relação com o 
escrito está profundamente subvertida. (CAVALLO; CHARTIER, 2002, 
p.31). 

 

 Com a virtualização das obras e com a possibilidade de colocá-las na rede mundial de 

computadores, assim permitindo que pessoas em diversas localidades acessem seu conteúdo, 

muitos sonham com uma espécie de nova Biblioteca de Alexandria, onde os livros das 

maiores bibliotecas do mundo estariam disponíveis virtualmente a leitores em qualquer lugar. 

Não apenas seria uma iniciativa para promover o acesso à informação, como também um 

instrumento para preservar obras raras e danificadas, que se desgastam com o passar do 

tempo. 

 Além da tela do computador e seus semelhantes como o tablet e o smartphone, as 

inovações tecnológicas produziram um suporte eletrônico dedicado exclusivamente para a 

leitura. Os eReaders são dispositivos criados para a leitura de livros eletrônicos, os eBooks. 

Esses aparelhos possuem uma tela sensível ao toque que é diferente das utilizadas em outros 

dispositivos móveis, a tecnologia e-Ink não necessita de luz interna para mostrar o conteúdo e 

assim proporciona uma leitura mais confortável em comparação à leitura realizada em um 

computador, tablet ou smartphone. Existem modelos de eReaders que emitem iluminação, 

porém esta é direcionada à área de leitura e não aos olhos do usuário. São aparelhos com a 

finalidade de trazer os benefícios proporcionados pelo texto digital, mas reduzindo os 

possíveis desconfortos causados pelos leitores eletrônicos comuns. 

 De acordo com Zhang (2012), os eBooks tornaram-se uma alternativa econômica e 

portátil a livros pesados e materiais caros, já que dispensa as matérias-primas utilizadas no 

livro impresso. Outros diferenciais são os recursos de adicionar anotações, hiperlinks, 

dicionário incorporado ao dispositivo e acesso a uma grande quantidade de livros em qualquer 

lugar. O sistema operacional dos eReaders permite que o tamanho do texto e as margens 

também sejam ajustáveis segundo a preferência do usuário e também faz do suporte um ponto 

de venda, visto que é possível acessar a loja e comprar os livros no próprio aparelho. 
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Bitencourt e Brunet (2015) discorrem sobre o uso do eReader Kindle, comercializado pela 

loja Amazon, e seu diferencial em relação ao livro impresso. 

 

Se na cultura livresca tradicional escolher um livro para levar na bolsa era 
optar por um recorte de conteúdo, ao selecionar um Kindle, leva-se um 
conjunto de livros possíveis de ser acessados. O livro na espécie Kindle é, 
portanto, um conteúdo em processo. Diferentemente da estabilidade que 
consolidou a brochura e o pensamento ocidental, o verbo desencarnado do 
bit sinaliza para amplificações necessárias no significado atribuído ao 
modelo de livro-códice que se tinha até o momento. (BITENCOURT; 
BRUNET, 2015, p. 215). 

 

 Existem uma variedade de outras funções possibilitadas pelos eReaders e eBooks, 

como a atualização automática dos livros conforme surgem novas edições. Algumas lojas 

oferecem serviços de assinatura, em que o usuário paga uma taxa mensal e dispõe de um 

acervo de livros que podem ser acessados sem custo adicional. Também disponibilizam 

aplicativos para os sistemas operacionais de celulares, computadores e tablets. Assim, os 

leitores podem comprar os livros e lê-los nestes dispositivos, sem necessidade de comprar um 

aparelho eReader. É possível também selecionar palavras ou frases utilizando o toque e 

compartilhá-las nas redes sociais, criar notas a respeito delas, consultar o significado em um 

dicionário incorporado no dispositivo, entre outros recursos. 

Uma mudança significativa em relação ao livro impresso é a utilização de parâmetros 

particulares na sequência do texto. Certas edições de eBooks não demarcam o texto utilizando 

páginas como protocolo e adotam em vez disso os números de posições, já que os diferentes 

tamanhos de tela influenciam na disposição do conteúdo. Outro recurso incluído calcula uma 

estimativa de tempo de leitura do livro ou do capítulo através de um algoritmo, e mostra 

também o progresso da leitura em porcentagem. Esses elementos diferenciados de indexar e 

organizar o texto permitem ao leitor uma utilização do livro com novas perspectivas. 

 

No que se refere às funções de parametrização, ao apresentar o tempo de 
leitura como alternativa aos marcadores tradicionais do número de página, 
modifica-se a percepção da manipulação do livro, perdendo, por 
conseguinte, a referência visual e física do volume de páginas restantes, para 
ganhar a abstração “tempo” como critério. Ademais, tendo em vista que o 
barema usado para definir o tempo de leitura é pessoal, tal parametrização 
oportuniza o gerenciamento da tarefa leitura por meio de métricas altamente 
singulares que não pertenciam à cultura livresca. (BITENCOURT; 
BRUNET, 2015, p. 219). 
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 O mercado dos eBooks é recente e ainda passa por algumas restrições. Embora as 

editoras estejam publicando em formato digital, a quantidade de títulos nas lojas de livros 

eletrônicos ainda é limitada, especialmente se comparada ao mercado dos livros impressos. 

Outra dificuldade ocasional é a do preço de venda, pois a pesar de ter um custo menor de 

produção o livro digital por vezes é precificado com valor semelhante ao exemplar físico, no 

mercado brasileiro. Existem ainda restrições de formatos e marcas, uma vez que os 

dispositivos são associados a lojas e geralmente não suportam formatos de arquivos 

comprados em concorrentes. Isso limita a possibilidade do leitor em optar pelo vendedor 

oferecendo o valor mais baixo, sua compra fica restrita à marca produtora do dispositivo 

eReader que possui.  

 Bitencourt e Brunet (2015) alegam que as práticas culturais envolvendo os livros e as 

maneiras em que seu conteúdo está disposto são alteradas devido ao surgimento deste livro 

com estrutura diferenciada. Segundo as autoras, por meio de levantamento analítico das 

funções de um eReader foram percebidas 52 características diferenciadas em comparação aos 

meios impressos (BITENCOURT; BRUNET, 2015, p. 220). Essas funções implicariam em 

utilizações voltadas para o fichamento, manipulação do texto e otimização da leitura, 

ampliando as experiências de leitura e os limites do livro. Apesar do conteúdo de uma obra 

em sua versão impressa ser idêntico ao da versão digital, os protocolos e estratégias editoriais 

são distintos.  

 As possibilidades de apropriação, reprodução e representação da leitura não se 

esgotam, no entanto, com a digitalização do texto, o hipertexto, os eBooks e eReaders. Com 

efeito, nem mesmo todas as implicações geradas pelas novas tecnologias da informação foram 

aqui exauridas, visto que além das potencialidades percebidas até hoje, o contínuo 

desenvolvimento das mídias, dos suportes, das técnicas de reprodução e das mentalidades 

conduzirá a novos recursos e novas formas de utilização dos textos. 

 

 

2.3 IMPLICAÇÕES SOCIAIS DA DIGITALIZAÇÃO DO TEXTO  

 

 O estágio atual de desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação 

corresponde a uma mudança na técnica de produção e reprodução dos textos, com a utilização 

de novos suportes e formas, o que influencia na própria maneira de ler (CHARTIER, 2007). 

Essas mudanças afetam não só aspectos técnicos, mas provocam alterações nas mentalidades 

e na ideia do papel do indivíduo na sociedade. 
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 Neste momento de transição, de adaptação a tecnologias modernas e de convivência 

com novas práticas sociais surgem alguns questionamentos. Discursos sobre o caráter dessas 

mudanças são veiculados, como já aconteceu com a alfabetização, as possibilidades trazidas 

imprensa, entre outros fenômenos. Nestes discursos, são apontados prejuízos causados, 

estabelecidas censuras e questionadas as implicações culturais das técnicas. Lévy (2009) 

afirma que a tecnologia possui sua dualidade, porém a maneira de utilizá-la é o determinante 

para sua contribuição na sociedade, que depende da opção feita por quem dispõe desta 

tecnologia. 

 
Nem a salvação nem a perdição residem na técnica. Sempre ambivalentes, as 
técnicas projetam no mundo material nossas emoções, interações e projetos. 
Os instrumentos que construímos nos dão poderes mas, coletivamente 
responsáveis, a escolha está em nossas mãos. (LÉVY, 1999, p. 17). 

  
Com as novas tecnologias e a internet, as ideias de autor e leitor são modificadas. 

Quem cria está muito mais próximo de quem lê, uma fronteira que foi diminuída até o ponto 

em que criador e usuário, editor e leitor, podem ser a mesma pessoa. A interatividade 

proporcionada pela internet e a leitura não-linear gerada pela hipertextualidade permitem que 

o indivíduo tenha um papel mais ativo e mais dominante no ambiente virtual, mesmo que ele 

seja um simples usuário, sem qualquer posição social de grande influência.  

 
a difusão da tecnologia amplifica seu poder de forma infinita, à medida que 
os usuários apropriam-se dela e a redefinem. As novas tecnologias da 
informação não são simplesmente ferramentas a serem aplicadas, mas 
processos a serem desenvolvidos. Usuários e criadores podem tornar-se a 
mesma coisa. Dessa forma, os usuários podem assumir o controle da 
tecnologia como no caso da Internet. (CASTELLS, 1999, p. 51).  

  
Anteriormente às novas tecnologias, uma maneira em que um leitor poderia se tornar 

autor em uma publicação jornalística sem fazer parte de uma redação, por exemplo, era 

através das editorias de cartas, em que correspondências enviadas pelos leitores eram 

publicadas. Nos períodos em que o livro em rolo e o códex eram os suportes utilizados, a 

intervenção limitava-se em escrever anotações entre as linhas do texto e as margens. Em 

sociedades que enfrentavam censuras religiosas, políticas ou sociais, por vezes nem aqueles 

que possuíam meios para publicar livros de sua autoria tinham permissão para tal. Hoje, com 

um custo mínimo, é possível que o indivíduo que disponha de acesso à internet produza e 

coloque em circulação sua própria reportagem, opinião, livro, vídeo, ou qualquer tipo de 

conteúdo para um público amplo e localizado em qualquer parte do mundo.  
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Essa possibilidade de intervenção e produção de conteúdos tem algumas implicações. 

Primeiro, a capacidade de selecionar e copiar digitalmente textos e até mesmo livros inteiros 

tem gerado discussões sobre o plágio, a reprodução não-autorizada e a violação de direitos 

autorais. A qualidade das informações encontradas na internet também é questionada, já que 

não há um sistema regulador que verifique a pertinência dos conteúdos veiculados pelos 

usuários.  

Alguns países buscam inibir a pirataria virtual com leis e punições, como no caso da 

França. No Brasil, a Associação Brasileira de Direitos Reprográficos (ABDR) busca garantir 

os direitos autorais com notificações e processos judiciais para a exclusão dessas obras do 

ambiente virtual. Outra iniciativa para coibir a pirataria se dá por parte das editoras, lançando 

versões digitais dos livros para serem vendidas nas livrarias, também virtuais.   

Uma outra tendência perceptível é uma alternativa mais democrática, embora ainda 

não muito popular, em que autores, editoras e bibliotecas digitalizam seu acervo e permitem o 

acesso livre a ele. Assim, os produtores de conteúdo buscam se adaptar à realidade da 

cibercultura assumindo um papel menos autoritário, disponibilizando suas produções para que 

o público tenha acesso sem a necessidade de recorrer à pirataria. Adotando políticas de direito 

sobre propriedade intelectual que admitem a publicidade dela na internet, um passo seria dado 

para uma maior democratização da informação, como defende Darnton (2010, p. 30-31):  

 
Sim, é preciso digitalizar. Mas democratizar é ainda mais importante. 
Precisamos garantir livre acesso à nossa herança cultural. Como fazer isso? 
Reescrevendo as regras do jogo, subordinando interesses privados ao bem 
público e nos inspirando nos primórdios da República para criar uma 
República Digital do Saber.  

      
No entanto, a dissolução da noção de autoria no ciberespaço não compromete 

necessariamente a qualidade da obra. Lévy (1999) lembra que um dos maiores patrimônios da 

humanidade, a Mitologia Grega, é uma “criação coletiva, sem autor, vinda de um fundo 

imemorial, polida e enriquecida por várias gerações de retransmissores inventivos” (p. 154).  

Quanto à questão do plágio, a fiscalização é problemática devido à amplitude da 

internet. Porém, a legislação existente não tem acompanhado as mudanças geradas pelas 

novas tecnologias e não possuem uma contextualização adequada para tratar deste assunto no 

ambiente virtual. Reis e Rozados (2013) ressaltam a necessidade de modificações nas leis 

concernentes aos direitos autorais, para que medidas restritivas não prejudiquem os leitores e 

usuários que utilizam essas informações para gerar mais conhecimentos, assegurando também 

o direito à informação. 
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Em relação à qualidade do conteúdo disponível na internet, a diferença se dá porque 

no mundo impresso existem critérios de julgamento que proporcionam certa credibilidade. 

Chartier (2007) afirma que o conteúdo de um livro publicado por uma editora respeitada tem 

mais probabilidades de estar correto, mas, para evitar que a internet se torne um veículo de 

falsificação é preciso dispor de elementos críticos para controlar e corrigir as informações. 

Contudo, a ideia de “profanação do saber” pelo aumento do acesso e reprodução de conteúdo 

considerado prejudicial é uma preocupação que incomodava a sociedade até mesmo antes da 

internet. 

 
O douto Leonelo expõe suas dúvidas quanto à utilidade da invenção de 
Gutenberg. Sim, ela preserva e difunde as obras de valor, mas também 
coloca em circulação os erros e os absurdos, permite aos que querem 
arruinar a reputação de um autor usurpar-lhe a identidade, distribuindo 
tolices em seu nome, confunde os pensamentos com a superabundância dos 
textos. Longe de assegurar os progressos do saber, a imprensa aumentaria a 
ignorância. (CHARTIER, 2009, p. 127) 

 
Os questionamentos feitos sobre os verdadeiros benefícios da imprensa se assemelham 

com discursos que tratam da internet e das novas tecnologias na contemporaneidade. Embora 

em grande parte dos estudos que existem hoje a respeito da imprensa de Gutemberg a 

apontem como algo benéfico para a sociedade, existiram discursos que viam as implicações 

geradas por esta técnica como prejudiciais ao conhecimento humano. 

 
A aculturação escrita das sociedades ocidentais teve, portanto, de conviver 
com a persistente ideia de que a disseminação do saber equivale a uma 
profanação. A difusão da capacidade de ler e escrever, a multiplicação dos 
objetos impressos afligem os clérigos, eclesiásticos ou seculares, que 
pretendem monopolizar a produção ou a discussão do conhecimento. 
(CHARTIER, 1999a, p. 127). 

  
 Para que o leitor não dê credibilidade a informações sem validade, esteja ela na 

internet ou impressa no papel, é preciso que ele esteja dotado de um pensamento crítico, algo 

que pode ser construído através da educação. Ao buscar informações na rede mundial de 

computadores, o usuário pode optar por dar prioridade a fontes como sites de universidades, 

artigos científicos publicados por revistas especializadas e reconhecidas na área de 

conhecimento, portais de revistas e jornais online, checando os dados em mais de uma fonte 

para assegurar sua legitimidade. No entanto, é possível através das comunidades de 

conhecimento e de outras fontes sem um respaldo institucional encontrar informações 

pertinentes, basta que o leitor disponha dos elementos críticos e esteja disposto a averiguar os 
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dados obtidos. Existem também alguns mecanismos que ajudam a escolher fontes mais 

confiáveis. Como aponta Lévy (1999, p. 252), existe 

 
uma espécie de opinião pública em funcionamento na Internet. Os melhores 
sites são frequentemente citados ou mostrados em exemplos nas revistas, 
catálogos ou índices (online ou impressos). Diversos links hipertextuais 
levam a esses “bons” serviços. Em contrapartida, há menos links dirigindo 
os internautas para sites cujo valor informacional é baixo ou está em 
declínio. 

 
 Lévy reforça também que, em essência, o funcionamento da internet depende da 

responsabilidade dos fornecedores e dos usuários da informação, recusando seu controle 

hierárquico e global, pois este seria totalitário. Se há uma instância que seleciona os saberes e 

os censura de acordo com sua definição própria do que é bom ou ruim para ser veiculado na 

rede, então não há liberdade de informação. Portanto, mesmo que se encontre conteúdo 

considerado de baixo valor informacional, a existência de uma autoridade que regule o que 

deve ou não ser difundido na internet é ameaçadora para a liberdade da comunicação no 

ciberespaço. 

 Para encontrar informações pertinentes na rede, o usuário deve utilizar-se do senso 

crítico para criar sua própria hierarquia, tendo a possibilidade de escolher se informar por 

fontes que possuem certa autoridade perante a sociedade. No entanto, esta não é a única 

maneira válida, o internauta dispõe também da opinião pública e das comunidades de 

conhecimento para ajudá-lo a se orientar na busca de suas fontes, através de laços socialmente 

estabelecidos em grupos com o objetivo de produzir e trocar conhecimentos.  

 
Apenas certas coisas são do conhecimento de todos – coisas de que a 
comunidade precisa para sustentar sua existência e alcançar seus objetivos. 
Todo o conhecimento restante é retido por indivíduos que ficam a postos 
para compartilhar o que sabem quando surge a ocasião. Mas as comunidades 
devem realizar um atento escrutínio de qualquer informação que fará parte 
de seu conhecimento compartilhado, já que informações errôneas podem 
levar a concepções cada vez mais errôneas, pois cada novo entendimento é 
interpretado à luz do que o grupo acredita ser o conhecimento essencial. 
(JENKINS, 2008, p. 57).  
 

Os sites de pesquisa, mecanismos de busca e os instrumentos de navegação também 

têm sido aprimorados para auxiliar o internauta na seleção de fontes confiáveis e de 

informações oportunas.  

 Como relatam Umberto Eco e Jean-Claude Carrière (2010), outro discurso que circula 

na opinião pública sobre as novas tecnologias é que, por causa da internet, o texto estaria 

ameaçado e o livro impresso em breve seria extinto. O texto rápido, curto e a fugacidade da 
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informação da era da internet 2.0 seriam responsáveis pela diminuição da capacidade de 

pensamento crítico e reflexivo. Esta preocupação está ligada à velocidade e à quantidade da 

reprodução de informações da sociedade contemporânea. O texto que acaba de chegar, em 

pouco tempo se torna velho e já está fadado ao esquecimento, porque foi ultrapassado por 

uma informação mais recente. É considerada também a construção da linguagem da internet, 

porquanto há uma tendência em se abreviar as palavras e menos preocupação com a norma 

culta escrita.   

Todavia, não há fundamentos teóricos suficientes para concluir que a virtualização do 

texto significaria o fim da leitura. A base da comunicação na internet é o hipertexto, sua 

peculiaridade mais notável é sua composição por blocos de informação, que são conectados 

por elos associativos, os links (LEÃO, 1999). A diferença é que a leitura no ambiente digital 

não é linear como no livro, o leitor cria suas próprias associações, seus próprios caminhos 

dentro do texto. Uma nova cultura do texto assim surge: muito mais desenvolvida no espaço 

digital, com novas características e mais interatividade ocasionada pelo hipertexto (LÉVY, 

1996). A leitura, em vez de perder importância, na verdade se torna ainda mais fundamental, 

pois além de jogos, imagem, vídeo e áudio, a internet está repleta de texto em sua estrutura. 

No ciberespaço existe leitura, no entanto, o objeto de leitura não é igual ao que existia 

anteriormente. 

 
Aqueles que são considerados não-leitores lêem, mas lêem coisas diferentes 
daquilo que o cânone escolar define como uma leitura legítima. O problema 
não é tanto o de considerar como não-leitura essas leituras selvagens que se 
ligam a objetos escritos de fraca legitimidade cultural, mas é o de tentar 
apoiar-se sobre essas práticas incontroladas e disseminadas para conduzir 
esses leitores, pela escola mas também sem dúvida por múltiplas outras vias, 
a encontrar outras leituras. (CHARTIER, 1998, p.103-104). 

  
No Brasil, o Instituto Pró-Livro realiza pesquisas quantitativas em nível nacional 

buscando medir os indicadores da leitura e do acesso ao livro. Sua última análise, publicada 

no ano de 2011, apontou a diminuição da média de livros lidos anualmente entre os 

entrevistados, sendo ela 1,8 livro por pessoa, por ano (FAILLA, 2011). O estudo mostrou 

também que 45% dos entrevistados acessam a internet, e 7% deles são leitores de eBooks, 

sendo que a maioria deles (54%) aprecia a leitura neste formato. Como dissemos 

anteriormente, pesquisas quantitativas por si só não são suficientes para compreender e 

analisar todas as facetas que envolvem a prática da leitura, mas apresentam dados que 

auxiliam na construção do conhecimento se aliadas aos estudos qualitativos.   
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Outra pesquisa que aborda a produção e vendas do setor editorial no país foi 

encomendada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e pelo Sindicato Nacional dos Editores 

de Livro (SNEL) em 2014, e traz dados que também podem trazer esclarecimentos sobre a 

questão dos livros impressos e digitais. Segundo esta pesquisa, a venda de exemplares físicos 

caiu em relação ao ano anterior, enquanto a de eBooks continua em alta, mas corresponde 

ainda a apenas 0,3% do faturamento apurado com as vendas totais de livros impressos em 

2014 (CÂMARA BRASILEIRA DO LIVRO, 2014). 

 Porém, em outros países, o mercado do livro passa por um momento diferente. O 

jornal britânico “Financial Times” publicou em 2015 dados que surpreenderiam os que crêem 

na extinção do livro impresso. Editoras e redes de livrarias nos Estados Unidos, Reino Unido 

e Austrália registraram um aumento nas vendas dos exemplares físicos, enquanto os eBooks 

sofreram um declínio na preferência dos compradores (MANCE; SHUBBER; BOND, 2015).  

Um aspecto relevante é que nesses países os eReaders são comercializados há mais tempo que 

no Brasil e existem também mais títulos em formato digital disponíveis na língua inglesa. 

O que podemos concluir com estes dados, é que existe uma receptividade aos livros 

publicados digitalmente, contudo, em mercados mais antigos, a venda de eBooks já se mostra 

reduzida, enquanto há o aquecimento da comercialização dos exemplares físicos, indicando 

que o livro impresso deve continuar existindo e sendo utilizado. Assim como a palavra 

impressa não substituiu a manuscrita, a eletrônica deve conviver com todas as outras.  Um 

suporte não é eliminado por outro mais novo, mas suas funções e usos certamente serão 

reconfigurados para que todos coexistam e tenham utilidades distintas. 

Alguns leitores se renderão por completo aos livros digitais pela mobilidade, é muito 

mais prático transportar um pequeno dispositivo que pode ser levado no bolso, mas que 

possui o conteúdo de uma biblioteca inteira. Um leitor de “Ulisses” de James Joyce poderia 

ter dificuldades em levar consigo um exemplar físico de 900 páginas para onde quer que 

fosse, mas certamente conseguiria transportar facilmente todas as obras escritas por ele em 

seu leitor eletrônico. Outros leitores jamais conseguirão trocar a experiência sensorial que só 

um livro físico proporciona, como exposto por Darnton (2010, p. 57): 

 
A experiência de ler um pequeno duodécimo, projetado para que o leitor o 
segure com facilidade com uma única mão, difere consideravelmente da 
experiência de ler um fólio pesado apoiado num leitoril. É importante poder 
sentir um livro – a textura do papel, a qualidade da impressão, a natureza da 
encadernação. Seus aspectos físicos fornecem pistas a respeito de sua 
existência como elemento num sistema social e econômico; e, se contiver 
anotações nas margens das páginas, pode revelar muito sobre seu lugar na 
vida intelectual dos leitores. 
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Assim como em outros períodos de mudanças tecnológicas e sociais acontecidos na 

história, as práticas de leitura ganham outras configurações depois da inserção de outras 

tecnologias de informação e da digitalização do texto. As implicações destas modificações na 

sociedade podem ocorrer em vários sentidos, gerando discursos que corroboram com estes 

movimentos e outros que os criticam.  

Conforme as adaptações às novas conjunturas acontecem, aparecem outras situações a 

serem assimiladas e incorporadas com as práticas sociais. Com as novas tecnologias, os 

leitores têm não só uma nova ambientação para o texto e o livro, mas possuem também uma 

gama de possibilidades geradas pela internet, com recursos para obtenção de informações e 

compartilhamento de ideias. 
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3. YOUTUBE, COMUNIDADES, CULTURA PARTICIPATIVA E OS CANAIS 

LITERÁRIOS 

 

Com o considerável aumento no acesso à internet pelos brasileiros nos últimos anos, 

os custos da rede banda larga e também de computadores, tablets e smartphones têm sido 

reduzidos (RIBEIRO, 2013). Isso facilitou não somente o consumo de informação, mas a 

produção de conteúdo em diversos formatos para ser difundido virtualmente por meio da rede 

mundial de computadores. Neste cenário, a visualização de filmes e vídeos online cresce e se 

mostra um negócio promissor em expansão. 

Em junho de 2005, foi fundada a plataforma de compartilhamento de vídeos mais 

popular da internet até hoje. Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim eram ex-funcionários 

do PayPal, site de comércio online, e buscavam criar mais um serviço online para veiculação 

de vídeos. As câmeras digitais proporcionavam uma opção fácil e de baixo custo para a 

gravação de vídeos mesmo entre amadores, no entanto, ainda não havia uma maneira 

funcional de publicá-los online. Através de uma interface simples, o usuário tinha condições 

de fazer upload ilimitado de vídeos, conectar-se com outros internautas adicionando-os como 

amigos e ainda compartilhar suas criações através de URLs3.  

O primeiro vídeo publicado no site tem o título “Me at the zoo” (Eu no zoológico), 

trata-se de uma gravação de dezenove segundos em que Jawed Karim aparece fazendo 

comentários sobre elefantes no zoológico. O teor do vídeo pode não dizer muito, mas 

corresponde à ideia inicial do YouTube marcada pelo slogan “Your Digital Video 

Repository”, ser apenas um repositório pessoal de vídeos digitais.  

Depois de pouco mais de um ano de lançamento, os fundadores anunciaram que 

fecharam a venda da plataforma para o Google, no valor de 1,65 bilhão de dólares 

(BURGUESS; GREEN, 2009). Nos anos seguintes, o YouTube já era um dos sites mais 

visitados em todo o mundo. Embora tivesse sites similares como concorrentes, o YouTube foi 

o que alcançou mais popularidade. Para Burguess e Green (2009, p. 21), “foi a combinação da 

popularidade em grande escala de determinados vídeos criados por usuários e o emprego do 

YouTube como meio de distribuição do conteúdo das empresas de mídia que agradou o 

público”.  

O primeiro conceito do YouTube foi mudado para “Broadcast Yourself” (Transmita-

se). O foco passa a ser a expressão pessoal, não mais a simples armazenagem de vídeos. Com 

                                                           
3 Sigla que corresponde às palavras de língua inglesa “Uniform Resource Locator”, se refere ao endereço virtual 
de um recurso disponível numa rede de internet ou intranet. 
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o crescimento do site, os diretores passam a promovê-lo como uma plataforma vazia a ser 

preenchida pela comunidade de internautas com conteúdos originais dos mais diversos tipos, 

tanto para amadores quanto para publicitários e produtores profissionais (SNICKARS; 

VONDERAU, 2009). É criado também um sistema de parceria com os criadores de conteúdo, 

permitindo que eles gerem receita através de venda de anúncios, merchandising e assinaturas, 

desde que estejam em conformidade com as normas do site4. Graças a esta possibilidade, 

muitos usuários têm profissionalizado suas produções e conseguem fazer do YouTube o seu 

trabalho. 

Segundo o provedor de análise de tráfego online Alexa5, o YouTube é o terceiro site 

mais popular do mundo em fevereiro de 2016, sendo que cada visitante passa em média 22 

minutos navegando no site. Os brasileiros correspondem a 3.8 % dos internautas que acessam 

o YouTube.  

O usuário que acessa a página inicial do site encontra em seu canto superior a marca, 

uma caixa para pesquisa e os botões “Enviar” e “Fazer login”. Ambos levam o usuário para 

uma página onde pode inserir seu email para criar uma conta no Google ou continuar 

navegando através dela. A conta do Google dá acesso a todos os serviços gratuitos oferecidos 

pela empresa e permite a criação do canal no YouTube. O lado esquerdo da tela contém uma 

coluna com as opções “Início”, “Em alta”, as categorias de vídeos do site, que vão de 

“Música” a “Vídeo em 360º”, a opção “Procurar canais” e novamente o botão para fazer 

login. No centro da página aparecem alguns dos vídeos mais populares daquele dia e 

sugestões de canais recomendados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 <https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=pt-BR>. Acesso em: 20 jan. 2016 
5 <http://www.alexa.com/siteinfo/youtube.com>. Acesso em: 20 de fev. 2016 



46 

 

Figura 1 – Página inicial do YouTube 

 

Fonte: YouTube, 2016 

 

Para os usuários cadastrados no Google, aparecem também na coluna esquerda as 

opções de gerenciamentos de seu perfil, que são: “Meu Canal”, “Inscrições”, “Histórico” e 

“Assistir mais tarde”. Logo abaixo aparecem as divisões “Biblioteca” e “Inscrições”. No 

centro da página, o usuário cadastrado vê os vídeos recomendados segundo suas preferências, 

os vídeos enviados recentemente e alguns dos canais em que é inscrito.  

O funcionamento do YouTube se dá a partir dos canais. Com o ingresso do internauta 

no site com a conta do Google, é criado o seu canal, o correspondente ao perfil, onde ele tem 

a possibilidade de fazer o upload de vídeos. O usuário pode se inscrever em outros canais para 

receber notificações dos vídeos postados por outras pessoas. O número de inscritos de um 

canal, portanto, é a quantidade de usuários que o acompanha. São popularmente conhecidos 

como youtubers os produtores de conteúdo que utilizam seus canais para a postagem de 

vídeos no site. 

Cada vídeo publicado é exibido em uma página diferente, com URL própria, exibindo 

em seu lado esquerdo a tela em que ele é transmitido. Essa tela ocupa a maior parte da página 

e apresenta as opções de controle para começar, pausar, avançar para o próximo, regulagem 

do volume, tempo de vídeo, configurações de qualidade e opções “teatro” e tela inteira. À 

direita da tela, aparece uma coluna de vídeos recomendados. Abaixo do vídeo, contém o 

título, ícone e nome do canal que o publicou, opção para se inscrever no canal ou seu número 

de inscritos e o número de visualizações. Mais abaixo, as opções de compartilhar, adicionar 

aos favoritos ou denunciar o vídeo caso ele possua conteúdo que infringe os termos de uso do 
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YouTube. O usuário pode também deixar sua opinião sobre o vídeo, clicando no polegar para 

cima se gostou ou no polegar para baixo se não gostou. Descendo ainda mais a página, 

aparece a caixa de informações com a data de publicação, outros dados deixados pelo 

youtuber, a categoria do vídeo e o tipo de licença que ele possui. Logo após, aparecem os 

comentários publicados por outros internautas. 

O YouTube trouxe a possibilidade de se fazer e veicular conteúdo audiovisual sem 

custos elevados. Com apenas uma câmera digital e acesso à internet é possível ter um espaço 

próprio, um canal que diferentemente do televisivo não requer uma produção complexa e de 

alto custo. Um novo formato, simples e acessível, aparece para ser a marca daquilo que é 

fazer vídeos para a internet.  

 

 

3.1 VLOGS 

 

Dentro dos meios de comunicação, em especial após a popularização das mídias 

online, ocorre o fenômeno da convergência. O público busca as informações desejadas não 

somente nos meios considerados tradicionais, vão a procura nos novos suportes, mas sem 

necessariamente abandonar os anteriores. A tendência é a cooperação entre estes múltiplos 

mercados, para levar conteúdo de formas diversas. Jenkins (2008) explica que “a 

convergência envolve uma transformação tanto na forma de produzir quanto na forma de 

consumir os meios de comunicação” (p. 44). 

Seguindo essa tendência, o YouTube é procurado como plataforma não só pelos 

usuários comuns. Burgess e Green (2009a) identificam quatro grupos entre os uploaders, 

usuários ativos que publicam vídeos no site: as companhias tradicionais de mídia; pequenos 

ou médios empreendimentos ou produtores independentes; organizações governamentais, 

institutos culturais ou similares; e usuários amadores. Porém, o conteúdo das mídias 

consolidadas quando colocado no YouTube não atrai grandes níveis de interação e 

conversação, ainda segundo Burgess e Green (2009a). 

Mesmo existindo entre os usuários produtores dos meios tradicionais, a principal 

marca proveniente do YouTube em termos de linguagem audiovisual foi o videoblog ou vlog, 

uma adaptação em vídeo dos blogs. Primeiramente conceituado como um diário virtual, o 

blog passou a ser apropriado de diversas maneiras, como suporte para vários tipos de 

informação, de inúmeros assuntos e finalidades.  
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Os blogs são, junto com os games, os chats e os softwares sociais, um dos 
fenômenos mais populares da cibercultura. Eles constituem hoje uma 
realidade em muitas áreas, criando sinergias e reconfigurações na indústria 
cultural, na política, no entretenimento, nas redes de sociabilidade, nas artes. 
Os blogs são criados para os mais diversos fins, refletindo um desejo 
reprimido pela cultura de massa: o de ser ator na emissão, na produção de 
conteúdo e na partilha de experiências. (LEMOS, 2009, p.8). 

 

Baseado na mesma funcionalidade do blog, o vlog além de ser simples e fácil de ser 

produzido provoca muito mais participação, debate e engajamento. Burgess e Green (2009b) 

conceituam: 

 
O vlog (abreviação para “videoblog”) é uma forma predominante do vídeo 
“amador” no YouTube tipicamente estruturada sobre o conceito do 
monólogo feito diretamente para a câmera, cujos vídeos são 
caracteristicamente produzidos com pouco mais que uma webcam e pouca 
habilidade em edição. Os assuntos abordados vão de debates políticos 
racionais a arroubos exacerbados sobre o próprio YouTube e detalhes triviais 
da vida cotidiana. (p.192-193). 

 

Além desta definição de vlog, existe também uma segunda aplicação do termo. Podem 

ser chamados vlogs, os vídeos que funcionam como uma espécie de diário, em que o youtuber 

registra diversos momentos do seu dia e faz uma compilação destes através da edição. No 

entanto, para esta pesquisa, o sentido do termo é compreendido como o caracterizado por 

Burgess e Green (2009b). 

Apesar de ter se consolidado pelo YouTube, o formato vlog não foi uma novidade 

criada a partir dele. Montanha (2011) demonstra ocorrências deste gênero mesmo antes do 

lançamento da plataforma. A simplicidade e maneira intuitiva de se produzir o vídeo e de se 

direcionar ao público é o que faz do vlog um formato correspondente ao propósito “broadcast 

yourself”. 

Neste formato, quem fala aborda diretamente o espectador, provocando assim uma 

resposta por parte de sua audiência. O público é convidado a criticar, opinar e contribuir, 

fazendo da resposta uma forma central de engajamento (BURGUESS; GREEN, 2009a). A 

participação e a opinião do internauta é parte fundamental para a criação de uma comunidade 

produtora de informação e conhecimento. 
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3.2 COMUNIDADES VIRTUAIS E CULTURA PARTICIPATIVA  

 

Tradicionalmente em relação aos meios de comunicação mais antigos, a noção vigente 

era do público assumindo um papel passivo. Havia uma dualidade entre produtores e 

consumidores, o primeiro ditando o conteúdo veiculado e o segundo recebendo o que lhe era 

proposto. Mesmo havendo uma tomada de consciência e um exercício crítico por parte do 

público, a diferença entre os dois polos persistiria, pois apenas um deles possuía os recursos 

necessários para alterar o produto midiático. Na internet as diferenças são minimizadas e os 

papeis reconfigurados, produtores e consumidores de conteúdo podem interagir e juntos 

construírem novo conhecimento. 

A competência em “alavancar a expertise combinada” dos membros das comunidades 

virtuais é o que Jenkins (2009) chama de inteligência coletiva, baseado no conceito discutido 

anteriormente por Pierre Lèvy. Segundo Jenkins (2009, p. 56), “a inteligência coletiva refere-

se a essa capacidade das comunidades virtuais de alavancar a expertise combinada de seus 

membros. O que não podemos saber ou fazer sozinhos, agora podemos fazer coletivamente”. 

O livre compartilhamento do conhecimento e experiência de indivíduos gera um acervo, uma 

agregação de informações e conecta estes participantes em uma comunidade. Essas 

contribuições são motivadas pela ideia de que o conhecimento pessoal pode ser útil a outros. 

 

Uma comunidade virtual é construída sobre as afinidades de interesses, de 
conhecimentos, sobre projetos mútuos, em um processo de cooperação ou de 
troca, tudo isso independentemente das proximidades geográficas e das 
filiações institucionais. (LÉVY, 1999, p. 130). 

 

Essas comunidades virtuais possuem regras próprias, porém implícitas, que regem o 

relacionamento entre os participantes. Podem acontecer conflitos e desacordos nas 

comunidades, mas o objetivo central delas é oferecer um espaço participativo e coletivo para 

o compartilhamento de informações. Indivíduos antes isolados encontram outros com 

interesses semelhantes aos seus e constroem laços sociais com base nesses interesses. As 

comunidades virtuais reúnem-se nas redes sociais, fóruns, salas de bate-papo ou outras 

interfaces que permitem a interação de pessoas. Também produzem conteúdo original, como 

vídeos, textos, fotografias, discussões e interferem nas mídias uns dos outros, com 

comentários, compartilhamentos, entre outras possibilidades. 

Uma nova cultura do conhecimento surge na medida em que os relacionamentos 

sociais tradicionais estão sendo reconfigurados (JENKINS, 2009). Com a inteligência 
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coletiva, o conhecimento é adquirido de maneira dinâmica e participativa, sem influências de 

hierarquias e credenciais institucionais, valorizando a experiência individual ao mesmo tempo 

em que estabelece laços sociais do grupo. 

 

essas novas comunidades são definidas por afiliações voluntárias, 
temporárias e táticas, e reafirmadas através de investimentos emocionais e 
empreendimentos intelectuais comuns. Os membros podem mudar de um 
grupo a outro, à medida que mudam seus interesses, e podem pertencer a 
mais de uma comunidade ao mesmo tempo. As comunidades, entretanto, são 
mantidas por meio da produção mútua e troca recíproca de conhecimento. 
(JENKINS, 2008, p. 57). 

 

Na cultura participativa, as comunidades possuem poucas restrições para a expressão 

artística e cidadania. Os membros do grupo apoiam uns aos outros no sentido de compartilhar 

suas criações, pois acreditam que as contribuições de todos são importantes. Nesse contexto, o 

que é valorizado é a troca de informação para o crescimento da comunidade.  

Assim, o que acontece não é uma ruptura total com as formas tradicionais de adquirir 

conhecimento, mas surge com a cultura participativa uma alternativa a estes modelos. O 

individuo da era digital não é mais refém dos meios de comunicação de massa, das 

instituições acadêmicas ou de outra fonte qualquer que possua uma autoridade reconhecida. 

As novas tecnologias possibilitam a construção de uma inteligência coletiva, permitindo que a 

produção de conteúdo seja feita por mais pessoas e compartilhadas para que outros tenham 

acesso a informações fora do eixo majoritário da mídia. 

 

 

3.3 OS CANAIS LITERÁRIOS DO YOUTUBE 

 

O YouTube tornou-se uma plataforma popular para se falar sobre leitura e literatura. 

Nele surge uma comunidade virtual de leitores dispostos a trocar informações sobre leituras e 

encontrar pessoas com interesses em comum. Muitos leitores criaram seus próprios canais 

literários, em que falam sua opinião sobre os livros lidos, respondem perguntas de outros 

usuários sobre leitura, exibem edições especiais de colecionador e relatam seus hábitos de 

leitura. Desta forma, constroem laços sociais em torno de um assunto que consideram 

importante e sobre o qual gostariam de ampliar seus conhecimentos. 

Os canais literários já são populares entre usuários do YouTube de todo o mundo. São 

feitos por pessoas que apreciam literatura, dando sugestões e opiniões acerca dos livros que 
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leem. Eles têm sido buscados por aqueles que querem saber as novidades das livrarias, que 

procuram avaliações e resenhas dos títulos e que querem conhecer pessoas que compartilham 

dos mesmos gostos literários. Entre os brasileiros, já existem inúmeros canais que crescem em 

quantidade de acessos e inscritos. 

 Os vídeos geralmente são gravados no mesmo padrão dos vlogs, com apenas uma 

câmera voltada para o sujeito falante e sem muitos recursos de produção e edição. Muitos 

vlogueiros dos canais sobre literatura têm como cenário ao fundo as suas estantes repletas de 

livros. 

Um tipo de vídeo publicado de forma geral entre os canais literários são as resenhas, 

em que o leitor faz um resumo e dá sua opinião sobre um livro. Estes leitores não possuem 

necessariamente uma formação acadêmica, muitos deles são jovens e não apresentam 

nenhuma “credencial” ou titulação acadêmica para validar o seu discurso. São apenas pessoas 

que desejam expor seus pensamentos, recomendar ou não leituras e discuti-las com outros. 

Isso remete ao ideal iluminista de que todo leitor teria legitimidade para expressar seu juízo de 

valor sobre um livro (CHARTIER, 1998). Contudo, estes leitores não demonstram ter 

pretensão de fazer avaliações definitivas sobre as obras lidas e não se utilizam de uma posição 

de autoridade para validar seu discurso. Justamente este desprendimento de formalidades é o 

que constitui essa comunidade virtual, baseada na troca de informações e compartilhamento 

de opiniões. 

O crescimento no número dos canais e do público chama a atenção também do 

mercado editorial, que já lança mão de estratégias para atingir também os internautas 

presentes no YouTube. São criadas pelas editoras oportunidades de parcerias com os 

youtubers, que consiste em uma troca baseada no envio de livros para serem comentados nos 

vídeos. Embora alguns canais considerem uma oportunidade interessante, as parcerias com 

editoras não são unanimidade no meio. É também uma prática das editoras o envio ocasional 

de livro para a caixa postal de parte desses leitores, contudo sem um acordo de que estes 

seriam necessariamente pautados nos vídeos. 

Os vídeos publicados nos canais literários mostram aspectos interessantes sobre 

práticas de leituras contemporâneas. Trata-se de depoimentos pessoais, mas que permitem 

identificar alguns hábitos praticados pelos leitores que vivem na era do digital. Além das 

resenhas, são postados comumente pelos canais vídeos com as tags, que são listas de 

perguntas e respostas disseminadas entre os leitores, outros mostrando os livros comprados e 

recebidos, discussões sobre literatura, e relatos sobre hábitos de leitura.  
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Além de uma comunidade virtual, os canais literários podem constituir também uma 

comunidade de leitores. Os gestos, hábitos e maneiras de ler em comum e as formas 

semelhantes de apropriação da leitura são elementos que possibilitam identificar uma 

comunidade de leitores. Segundo Chartier (1998b, p. 13), “Há contrastes, igualmente, entre as 

normas e convenções de leitura que definem, para cada comunidade de leitores, os usos 

legítimos do livro, as maneiras de ler, os instrumentos e procedimentos de interpretação”. 

Esses grupos de leitores também possuem interesses e expectativas que envolvem as práticas 

de leitura. Indivíduos dotados de ferramentas intelectuais diferentes e que estabelecem 

relações distintas com os textos farão leituras divergentes, pois não pertencem a uma mesma 

comunidade. Visto as observações iniciais expostas até aqui, percebe-se hábitos comuns a 

todos os canais literários, de publicar em vídeo suas experiências de leitura, no espaço virtual, 

pela plataforma YouTube e estabelecendo laços sociais com outros indivíduos que 

compartilham dos mesmos interesse. Na análise a ser apresentada a seguir, buscaremos 

identificar outras práticas correntes neste grupo de leitores. 
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4. PRÁTICAS DE LEITURA NOS CANAIS LITERÁRIOS 

 

As reconfigurações das práticas de leitura durante a história, passando por diversos 

contextos, acompanhando o desenvolvimento da tecnologia e encontrando novos suportes e 

formas de ler a partir das novas tecnologias da informação nos instigam a investigar a forma 

atual dos modos de leitura. Por conseguinte, partindo da perspectiva delimitada por Cavallo e 

Chartier (2002), percebemos a leitura como uma prática encarnada por gestos, espaços e 

hábitos. O panorama histórico traçado nas seções anteriores foi necessário para uma 

compreensão mais nítida destes elementos próprios ao ato de ler, propiciando uma visão 

ampla sobre a leitura como uma prática social. Desta forma, é possível entendê-la como um 

elemento envolvido pela cultura e pela sociedade, já que os leitores compartilham de certas 

normas e convenções, definidas de acordo com cada comunidade. 

Este trabalho tem como proposta observar os canais literários brasileiros no YouTube, 

para constatar se novas práticas de leitura estão se configurando na contemporaneidade. Para 

isso é preciso entendê-los como parte de uma comunidade de leitores dotada de suas próprias 

normas e convenções, apontando as práticas de leitura comuns a ela, levando em conta 

também que o leitor, apesar de livre em sua condição de produtor de sentido, é limitado pelas 

formas discursivas e pela materialidade dos textos lidos (CHARTIER, 1998b). Por isso, é 

preciso considerar os dispositivos textuais no que tange às estratégias autorais e editoriais, 

como também o suporte material, pois “não existe texto fora do suporte que permite sua 

leitura (ou da escuta), fora da circunstância na qual é lido (ou ouvido)” (CAVALLO, 

CHARTIER; 2002, p. 9). 

Os canais literários são documentos que indicam reais práticas de leitura. Nos vídeos 

veiculados neles, os leitores relatam sua experiência com os livros, narram sua compreensão 

do texto, expõem sua opinião sobre eles. Falam também sobre sua maneira de ler, suas 

preferências de gêneros literários, descrevem a forma com que utilizam os suportes do texto e 

sua frequência na compra de livros. Enfim, são uma fonte pertinente para identificar as 

práticas destes leitores inseridos no contexto da internet, leitores inclusos nos movimentos 

gerados pelas novas tecnologias. Utilizamos esta fonte para compreender o leitor da cultura 

do texto digital, partindo dos relatos desta comunidade de leitores. 

Foi feito o levantamento do conteúdo de vídeos de dois canais literários criados por 

usuários do YouTube para observação a partir dos métodos descritos a seguir. 
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4.1 MÉTODO DA ABORDAGEM 

 

 Em busca de reconstruir as maneiras de ler em determinados contextos históricos, 

Cavallo e Chartier (2002) propõem que é preciso considerar o estudo das práticas de leitura 

como uma história dos objetos escritos e das palavras leitoras, lembrando também dos gestos, 

espaços e hábitos que a envolvem. Para tal, alguns contrastes devem ser reconhecidos, 

primeiro, entre competências de leitura, segundo, entre as normas e convenções que definem 

as maneiras de ler, e, por fim, os contrastes entre as expectativas e interesses investidos nas 

práticas de leitura pelos diferentes grupos de leitores. São estas determinações que produzem 

as maneiras pelas quais um texto pode ser lido (CAVALLO; CHARTIER, 2002, p. 7). 

 Desta forma, para compreender as apropriações de um texto é necessário dedicar 

atenção à sua materialidade e às práticas de seus leitores (CAVALLO; CHARTIER, 2002, 

p.7). Considerando as implicações da forma do escrito e a identidade do público que o lê, é 

possível compreender com mais precisão a significação atribuída a um texto por uma dada 

comunidade. 

 Partindo destes preceitos, o intuito desta pesquisa é apontar as práticas de leitura da 

comunidade de leitores constituída através dos canais literários do YouTube, identificando 

seus gestos, espaços e hábitos conforme os seus relatos veiculados pelos vídeos publicados na 

internet, levando em conta o suporte material utilizado para suas leituras. Consoante à 

proposta de Darnton (2010b), trata-se de uma abordagem sobre as práticas de leitura a partir 

de relatos autobiográficos, já que nos vídeos em questão são leitores falando sobre suas 

próprias experiências com os livros. Chartier (1990, p. 124) também adota semelhante 

perspectiva, “a recolha das leituras efectivas, captadas nas confissões individuais ou 

reconstruídas à escala das comunidades de leitores”. 

 Colocando as bases para a compreensão das práticas de leitura, Cavallo e Chartier 

(2002) ressaltam o que chamam de “modalidades concretas da leitura” (p. 6). Os gestos e 

hábitos são aspectos que perpassam a leitura como mera operação intelectual, pois 

demonstram o uso do corpo, ou também a relação do sujeito consigo mesmo e com os outros. 

Uma leitura oral, por exemplo, é um gesto que em dadas sociedades relacionava-se com um 

ato social, de compartilhar o texto com o outro através de uma performance. Era também algo 

habitual, pois acontecia com frequência em certos contextos. O jogo do corpo, os usos dos 

livros, as ações regulares e as práticas repetidas fazem parte da expressão da leitura. 
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 A leitura é também inscrição dentro de um espaço. Já foi situada em contextos da vida 

em sociedade, realizada em ruas e praças urbanas, posteriormente passou a se concentrar no 

interior das igrejas, nas instituições de ensino, para então estar presente também no foro 

privado, na intimidade da vida individual. O leitor está nas bibliotecas, nos teatros, nos 

templos, nos tribunais ou na particularidade do seu quarto. O espaço é, portanto, parte 

relevante da leitura como prática. 

 É preciso também considerar o suporte em que se lê, pois não existe texto fora de uma 

materialidade. A compreensão do texto não é simplesmente uma abstração, resulta também da 

forma em que ele chega até o leitor. O aspecto físico do livro estimula diferentes manuseios, 

atrai diferentes públicos, permite leituras distintas.  

 

Os autores não escrevem livros: não, escrevem textos que se tornam objetos 
escritos – manuscritos, gravados, impressos e, hoje, informatizados – 
manejados de diferentes formas por leitores de carne e osso cujas maneiras 
de ler variam de acordo com as épocas, os lugares, os ambientes. 
(CAVALLO; CHARTIER, 2002, p. 9). 

 

 Relacionadas ao suporte e à materialidade do texto, as estratégias editoriais constituem 

também limites às práticas de leitura (CAVALLO; CHARTIER, 2002, p. 37). Isso se dá por 

mecanismos como a criação de gêneros literários, veiculação de edições econômicas e outras 

decisões editoriais, como também por meio de códigos e protocolos inscritos nos livros. A 

diagramação do texto, a separação de palavras, a divisão de parágrafos são alguns recursos 

que permitem ou facilitam a apropriação dos livros em uma variedade de formas. Cabe 

também dedicar atenção a estes aspectos para entender a produção dos gestos e hábitos. 

 Fundamentada nestes elementos, a pesquisa aqui realisada busca então identificar as 

práticas de leitura tomando como fonte os vídeos dos canais literários do YouTube. Os 

hábitos, gestos e espaços serão identificados na fala dos leitores, bem como os usos materiais 

que eles fazem dos textos de acordo com seu suporte. 

 Observaremos os vídeos dos canais do YouTube a partir da seleção de determinados 

gêneros convencionais entre esta comunidade de leitores. Para tal, tomamos a noção de 

gênero como uma manifestação discursiva, funcionando como um elemento balizador de um 

contrato de comunicação (SANTOS, 2004). O sujeito que comunica faz um recorte de um 

determinado conteúdo de sua realidade e lhe concede um estilo. A utilização de um gênero 

concede a quem transmite e a quem recebe a informação uma forma de produzir um sentido e 

agir a partir dele. 
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Charaudeau (2004) assume que uma definição de gênero discursivo depende da 

articulação de três níveis. Primeiro, o situacional, “que permite reunir textos em torno das 

características do domínio de comunicação” (CHARAUDEAU, 2004, p. 38). Segundo, o 

nível das restrições discursivas, ou seja, dos procedimentos convocados pelas instruções 

situacionais para organizar discursivamente de forma específica. Por fim, o nível da 

configuração textual, que diz respeito à organização formal dos textos. A relação que se 

estabelece entre esses níveis é variável, não é uniforme para todos os gêneros. 

Cada situação de comunicação convoca uma ou mais visadas, ou seja, uma 

intencionalidade que define uma expectativa, colocando quem fala em uma posição e quem 

escuta em outra. Portanto, o nível situacional determina “as condições de produção e de 

reconhecimento dos atos de comunicação” (CHARAUDEAU, 2004, p. 26). A situação 

provoca, então, as restrições de comportamentos discursivos possíveis para o sujeito 

comunicante, e assim condicionam também as formas textuais. No entanto, as circunstâncias 

materiais têm ainda mais influência sobre a configuração formal do texto, pois elas induzem 

os dispositivos de construção linguística e de materialidade significante. 

Com base nesta definição, identificamos alguns gêneros recorrentes nos canais 

literários do YouTube. As intencionalidades presentes nestes vídeos geram uma expectativa 

em seu público em relação ao seu conteúdo, além deles serem organizados de uma forma 

específica e enquadrada num padrão próprio ao domínio de comunicação que é o YouTube.  

No gênero resenha o vlogueiro apresenta um livro, descrevendo o enredo e 

expressando sua opinião acerca dele. Algumas vezes os relatos tratam também de 

características de edição e aspectos físicos do livro, como ilustração da capa, qualidade do 

papel e diagramação das páginas. É descrita a sinopse do texto, com comentários e críticas 

sobre sua narrativa, a forma de escrita do autor e as características das personagens. Trata-se 

de um deslocamento de um gênero, visto que as resenhas estão presentes em outros 

dispositivos, como jornais e revistas. No YouTube elas aparecem com um tratamento mais 

informal e pessoal. 

O segundo gênero identificado foi a tag. A palavra tag em inglês significa “etiqueta”, e 

no contexto da internet é usada para designar palavras-chave que relacionam informações 

semelhantes. As tags em vídeos do YouTube são listas de perguntas ou enunciados sobre 

temas diversos, que devem ser respondidas e comentadas pelo vlogueiro. Ao final do vídeo, 

ele pode também indicar outras pessoas para responderem à mesma tag. Nos canais literários 

as tags aparecem em vídeos com perguntas envolvendo assuntos como hábitos de leitura ou 

como uma espécie de jogo em que uma escolha deve ser feita. 
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Os vídeos denominados frequentemente como “book haul” também aparecem 

regularmente em grande parte dos canais literários. Nestes vídeos, o vlogueiro mostra ao 

público os livros comprados, ganhados de outras pessoas ou recebidos de editoras, fazendo 

um breve comentário sobre cada um, com suas expectativas e previsão de leitura. Com a 

observação preliminar e triagem dos vídeos, foi feita a constatação de que os relatos feitos nos 

vídeos de “book haul” são mais superficiais, enquanto os dois gêneros citados primeiramente 

oferecem depoimentos mais completos acerca da experiência de leitura dos internautas. 

Portanto, dentre os gêneros mais regulares, a pesquisa se concentra na observação das 

resenhas e tags. 

 

 

4.2 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

Para construção do corpus da pesquisa, foi feita a seleção de dois canais literários. A 

partir deles, dez vídeos serviram de fonte do conteúdo analisado. A escolha dos canais se deu 

com base em critérios estabelecidos. Primeiramente, foi feita uma busca através da barra de 

pesquisa do YouTube, localizada no topo do site, com o termo “canal literário” e utilizando o 

filtro “Canal”, originando 486 resultados. Dentre estes resultados, foram selecionados canais 

de brasileiros e ativos, ou seja, atualizados com a publicação periódica de ao menos um vídeo 

mensal e que contivessem postagens recentes. Outro critério aplicado foi a seleção dos que 

publicam resenhas de livros digitais em formato eBook, para finalmente entre eles optar pelos 

dois canais com maior número de inscritos. Por conseguinte, os canais Tiny Little Things e 

Pam Gonçalves corresponderam a estes critérios de seleção. Não seria possível estudar com 

atenção o vasto conteúdo de cada canal integrante desta comunidade, por isso consideramos 

pertinente a observação mais profunda destes dois canais que com seu conteúdo e 

popularidade demonstram ser relevantes entre os leitores que deixam seus relatos no 

YouTube.  

Entre os vídeos analisados, selecionamos quatro correspondentes ao gênero resenha e 

quatro correspondentes ao gênero tag, em ambos os canais. Para compreender as possíveis 

diferenças nas apropriações dos livros em suportes distintos, foi escolhida uma resenha de 

livro impresso e uma em dispositivo eReader, em cada canal. Entre as tags, optou-se por 

observar duas que trouxessem respostas acerca dos hábitos das leitoras e que foram gravadas 

em ambos os canais, para efeito de comparação. Outros dois vídeos, um de cada canal, 

fizeram parte da análise, sendo estes não necessariamente enquadrados em um gênero 
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específico, mas que fornecessem também informações sobre práticas de leitura. Os vídeos dos 

canais publicados desde o seu início até o dia 31 de janeiro de 2016 foram considerados e 

assistidos; selecionados os que apresentassem mais informações envolvendo os gestos, 

espaços, hábitos, suportes e protocolos de leitura; e, por fim, transcritos. O período de análise 

foi iniciado em 18 de janeiro de 2016 e finalizado em 26 de fevereiro de 2016. 

 

 

4.3 VISÃO GERAL DOS CANAIS LITERÁRIOS ANALISADOS 

 

O canal literário Tiny Little Things possui, até a data de realização desta pesquisa, mais 

de 167 mil inscritos e consta de 13 milhões de visualizações. Ele é apresentado por Tatiana 

Feltrin, youtuber inscrita no site desde 23 de setembro de 2007, formada em Tradução pela 

Universidade Metodista de São Paulo e professora de Inglês6. O canal apresenta uma 

postagem de vídeos periódica e regular, com novas publicações as quartas e aos domingos, 

segundo a descrição contida em sua página. Até o dia 31 de janeiro de 2016, 597 vídeos 

haviam sido publicados no canal Tiny Little Things. Apesar da inscrição do canal estar datada 

em 2007, o primeiro vídeo foi publicado no dia 31 de julho de 2009, com conteúdo que 

aborda dicas para aprender Inglês. Somente a partir do segundo vídeo, intitulado “Livros lidos 

em 2009 (parte 1)”, a youtuber começa a tratar de leitura. 

Embora o foco principal do Tiny Little Things seja leitura e literatura, ocasionalmente 

aparecem vídeos sobre outros assuntos em sua programação. Dicas de música, opiniões sobre 

filmes, aprendizado da língua inglesa, coleções de CDs e DVDs são outros temas achados 

entre as publicações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 <https://www.youtube.com/watch?v=hP3EF8hafQY>. Acesso em: 20 jan. 2016. 
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Figura 2 – Canal Tiny Little Things 

 

Fonte: YouTube, 2016. 

 

Como apontado anteriormente, alguns gêneros de vídeos são recorrentes entre os canais 

literários, entre eles a resenha e as tags. No entanto, cada youtuber dita sua programação e 

escolhe os tipos de vídeo a serem produzidos, criando uma regularidade particular a cada 

canal. Fora as tags e resenhas, outros tipos de vídeos recorrentes do Tiny Little Things e que 

não necessariamente são encontrados em outros canais são: 

- Livros lidos em...: a youtuber relata suas leituras realizadas em um determinado espaço 

de tempo, durante um ano ou um mês, com uma breve opinião sobre cada um dos títulos. 

- O que eu estou lendo: sobre a leitura atual, em que a youtuber conta sua experiência 

em relação ao livro em andamento. 

- Livro + Filme: uma resenha comparativa de um título e sua adaptação 

cinematográfica. 

- Concluindo: a youtuber mostra todos os livros que leu durante o mês, fazendo 

comentários sobre os títulos. 

- Book talk: vídeos em que são abordados temas variados relacionados a livros e 

literatura, geralmente trazendo uma discussão. 

- Você escolheu: resenha de um livro selecionado pelo público. A youtuber dá algumas 

opções de livros para votação através dos comentários, o escolhido pela maioria é lido e 

criticado por Tatiana em um vídeo posterior.  
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- Perguntas e respostas: os internautas enviam perguntas variadas à youtuber através 

das redes sociais e ela as responde em vídeo. 

- Poesia da semana: vídeo com imagens ilustrativas e trilha sonora, em que é feita a 

leitura de uma poesia. 

- Book Haul ou Livros novos: a youtuber mostra os livros e histórias em quadrinho 

enviados por editoras e autores, presenteados por internautas que a acompanham, além de 

exemplares adquiridos por ela própria. 

Alguns eventos temáticos são realizados no canal, como o Mês do Horror, cujo foco é 

fazer vídeos sobre livros e histórias em quadrinho do gênero terror. São promovidas também 

Maratonas Literárias, com o objetivo de dedicar um período de tempo à leitura extensiva, 

além de séries temáticas, como leituras de vestibulares e autores específicos e outros desafios 

de leitura. 

Entre os livros comentados no canal Tiny Little Things são encontrados títulos de 

gêneros diversos. Tatiana Feltrin relata leituras de clássicos da literatura mundial, como 

“Guerra e Paz” e “Dom Quixote de La Mancha”, de autores brasileiros como Clarice 

Lispector e Nelson Rodrigues, sem deixar de lado títulos contemporâneos de fantasia, 

romance, infanto-juvenil e outros que figuram nas listas de mais vendidos.   

Também selecionado para análise, o canal homônimo da youtuber Pam Gonçalves 

consta de mais de 155 mil inscritos e seis milhões de visualizações. Segundo a descrição do 

canal, a apresentadora é “uma catarinense de 25 anos, formada em Publicidade e Propaganda 

e pós-graduanda em Branding e Criação Publicitária”7. Embora ela afirme produzir conteúdo 

sobre livros na internet desde 2009, a data de inscrição é 21 de julho de 2012. Publicando 

novo conteúdo ao menos duas vezes por semana, até janeiro de 2016 o canal constava de 269 

vídeos. 

O primeiro vídeo postado por Pam Gonçalves, em 4 de setembro de 2012, tem o título 

“O que eu andei lendo entre Julho e Agosto de 2012”. O canal apresenta o conteúdo muito 

voltado para leitura e literatura, com poucas ocorrências de outros temas. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 <https://www.youtube.com/user/TvGarotait/about>. Acesso em: 20 jan. 2016. 
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Figura 3 – Visão do canal Pam Gonçalves 

 

Fonte: YouTube, 2016. 

 

 Assim como no canal descrito primeiramente, outros vídeos de conteúdo similar 

aparecem com frequência no canal Pam Gonçalves, além das resenhas e tags.  

 - O que eu andei lendo e Leituras do mês: comentários breves sobre os livros lidos 

durante o mês. 

 - Book Haul: apresentação dos livros novos recebidos, proveniente das editoras, de 

presentes dos internautas, ou comprados pela youtuber. Geralmente publicado uma vez por 

mês. 

 - Pergunta da semana: a youtuber dedica um vídeo para responder semanalmente a 

uma pergunta enviada pelo público. Posteriormente, este quadro foi substituído pelo 

Perguntas & Respostas, não ficando limitado mais a uma pergunta por vídeo. 

 - Wishlist de lançamentos: lista de lançamentos desejados pela leitora, em que ela 

descreve a sinopse do livro e conta o porquê do seu interesse em lê-lo. Vídeo publicado a cada 

um ou dois meses costumeiramente. 

 - Daily Vlog: uma compilação de filmagens de momentos da vida da youtuber, de 

passeios em eventos literários, relatando o processo da escrita de um conto, entre outras 

situações. 

 Além desses tipos citados, aparecem no canal vídeos sobre a Bienal do Livro, outros 

discutindo ilustrações de capas dos livros, maratonas de leitura, entre outros. 
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 Alguns canais literários têm parcerias firmadas com editoras, recebendo livros em 

troca de divulgação. As duas leitoras dos canais analisados afirmam não ter parcerias com 

editoras8, embora ocasionalmente recebam livros de alguns selos sem o compromisso de 

divulgá-los publicamente. 

 

 

4.4 ANÁLISE DOS VÍDEOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Foram escolhidos para a análise quatro vídeos de Tags, sendo dois de cada canal. Para 

efeito de comparação, optamos por obsevar em ambos os canais duas tags comuns a eles. 

Foram constatadas nove tags presentes tanto no “Tiny Little Things” quanto no “Pam 

Gonçalves”. Dentre elas selecionamos “Confissões de um bibliófilo” e “Como eu leio” por 

apresentarem questões mais diretas acerca dos hábitos de leitura das youtubers.  

No vídeo de título “Confissões de um bibliófilo”9, gravado pelo canal Pam Gonçalves 

e publicado no dia 10 de maio de 2015, a youtuber responde a tag que dá nome ao vídeo, cuja 

origem é do canal KarmaKayla10 e a tradução para o Português foi feita pelo canal 

InesBooks11, segundo consta na descrição do vídeo. Até o momento de acesso para esta 

pesquisa, o vídeo consta de 16.723 visualizações, com 2.510 avaliações positivas, 6 

avaliações negativas e 74 comentários. A duração é de 7 minutos e 8 segundos. 

 As perguntas da tag tratam de preferências pessoais da leitora, hábitos relacionados a 

livros e a leitura, além de algumas predileções e critérios para a compra dos exemplares. Pam 

Gonçalves afirma no vídeo que tenta não ter preconceitos em relação a gêneros literários, 

porém não gosta de biografias. Também diz ter dificuldades em ler o volume único de “As 

Crônicas de Nárnia” e que por vezes deixa de ler a sinopse dos livros, quando já adquiriu 

informações sobre a história através de resenhas ou conversas com amigos. 

 Sobre seus hábitos de compra, a leitora relata que não tem um orçamento específico 

para adquirir novos livros. Ela diz já ter comprado muito em promoções, mas no momento 

seu principal critério para comprá-los é ter um forte desejo de lê-los naquele instante, do 

contrário, os livros ficariam na estante por muito tempo sem que ela tivesse a pretensão de 

começar a leitura.  

                                                           
8 <https://www.youtube.com/watch?v=VePWL6JUDTY>. Acesso em 22 jan. 2016 
<https://www.youtube.com/watch?v=q0cZ8a91IAA>.  Acesso em 22 jan. 2016 
9 <https://www.youtube.com/watch?v=RjPNK2U4aNk>. Acesso em 19 jan. 2016. 
10 <https://www.youtube.com/watch?v=EA-nlwA-4B8>. Acesso em 19 jan. 2016 
11 <https://www.youtube.com/user/InesBooks>. Acesso em 19 jan. 2016 
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Eu não tenho um orçamento mensal pra comprar livros, até porque eu tento... 
ahm, tento não, eu não tenho mais muito motivo, até porque hoje em dia eu 
compro muito menos livros, tá gente... geralmente eu compro mais se eu for 
numa bienal da vida, daí eu acabo comprando, mas hoje em dia é muito 
difícil comprar livros assim. Por quê? Eu mudei um pouquinho o meu 
pensamento sobre comprar livros. Antes eu via uma promoção e precisava 
comprar, comprar, comprar, comprar! Sendo que esses livros iam ficar anos 
na minha estante e eu não ia ler! Então, ahm... a partir do, desde o ano 
passado que eu tive aquela meta de não comprar livros, blábláblá, eu aprendi 
uma coisa, que eu posso comprar livro, não precisa necessariamente estar 
barato, mas eu preciso realmente querer muito ler aquele livro naquele 
momento. (CONFISSÕES, 2016, p. 88). 

  

Em eventos como a Bienal do Livro, em que os autores costumam estar presentes para 

sessões de autógrafos, a youtuber gasta mais nas compras. No entanto, ela observa que 

quando era mais nova e não tinha recursos para comprar livros com muita frequência sentia-se 

mais satisfeita com a leitura.  

 

Então eu lia aquele livro com gosto, sabe, era muito, muito bom, assim ó... 
devorar, e as vezes eu não ter dinheiro pra comprar outros, daí eu ia lá e relia 
aquele livro de novo porque era o único que tinha, e era tão satisfatório! Era 
muito bom aquela época, apesar de eu não ter... de ser difícil por eu não ter 
mais dinheiro pra comprar livros que eu queria, os livros eram muito, muito 
caros. (CONFISSÕES, 2016, p. 88). 

 

O livro mais caro de sua estante é um exemplar de “Harry Potter e as relíquias da 

morte” ganhado no período do lançamento, segundo Pam Gonçalves. A youtuber responde 

também não ter mais costume de comprar livros em sebo, contudo, afirma ter comprado 

bastante “na época que tinha pouco dinheiro” no site Estante Virtual, que reúne diversos 

vendedores de sebos para comercializarem seus produtos online. Sobre sua preferência de 

livrarias físicas, a leitora diz gostar da Livraria Cultura localizada no Conjunto Nacional, em 

São Paulo. Já entre as virtuais prefere a Amazon.    

Respondendo sobre seus hábitos como leitora, Pam Gonçalves considera que ler 

diversos livros ao mesmo tempo e não terminá-los é o que mais lhe incomoda.  

 

É, recentemente... recentemente não, já faz alguns anos, eu comecei a... 
assim, a partir do momento que eu tive muitos livros na minha pilha de 
leitura, comecei uma mania horrível de começar vários ao mesmo tempo e 
não terminar de fato. Raramente eu termino todos os que eu começo e isso é 
muito, muito ruim, eu tenho saudades da época que eu pegava um livro e lia 
até o final ou então eu simplesmente abandonava o livro. Não era porque... 
sei lá, eu queria começar outro, ou... quando eu abandonava era porque eu 
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abandonava realmente e não porque eu tivesse lendo os dois ao mesmo 
tempo, ler vários livros ao mesmo tempo é muito ruim! Só que é uma mania 
que eu não consigo deixar de lado, sabe, dá muita agonia. (CONFISSÕES, 
2016, p. 87). 

 

A tag em vídeo publicada no dia 30 de janeiro de 2014 pelo canal Pam Gonçalves 

intitulada “Como eu leio? – Tag”12 consta de uma lista de perguntas sobre maneiras de ler, 

preferências de compra e o universo dos canais literários. Nas estatísticas do vídeo estão 

computadas mais de 33 mil visualizações e 48 comentários. Durante os seis minutos e 

quarenta e cinco segundos de vídeo, a vlogueira responde às oito perguntas da lista. 

O primeiro questionamento é sobre a forma de descobrir livros da youtuber. Ela 

responde que sua principal fonte para encontrar sugestões de leitura é a internet, pelo acesso 

de blogs e redes sociais das editoras e também de outros internautas que falam sobre livros, 

sejam eles brasileiros ou não. Outro costume é procurar os lançamentos nos sites de livrarias 

que vendem livros físicos e também eBooks.  

 

Eu acompanho o Instagram de várias blogueiras e enfim, tô sempre 
procurando. Na verdade, às vezes eu nem tô procurando, mas eu vejo alguma 
coisa interessante por aí. A internet é realmente muito bom pra isso, e, bom, 
eu só acho novos livros na internet, não tenho muita paciência pra ficar 
vendo novos livros nas livrarias porque, não sei... quando eu vou na livraria, 
eu meio que já conheço o que eu quero, e se puder, se o dinheiro for... se o 
preço for bom eu compro por lá, mas na maioria das vezes são as lojas 
online que me ajudam nesse quesito. (COMO, 2016, p. 90). 

 

A tag também aborda a frequência em comprar novos livros. Pam Gonçalves fala que 

comprava muitos exemplares em promoções das livrarias, porém sem desejar lê-los 

imediatamente. Por isso, ela relata ter resolvido não comprar mais livros durante o ano em que 

o vídeo foi gravado. 

 

Eu não vou mais comprar livros esse ano, e eu fiz um post sobre isso no 
blog. (...) O que acontecia no ano passado é que eu geralmente comprava 
naquelas promoções do Submarino, da Fnac, tudo mais, ahm... eu comprava 
muitos livros em promoções que as vezes eu não tava com muita vontade de 
ler, mas como tava na promoção, e um dia eu poderia ler e tudo mais, 
acontecia isso, é... o que eu tava notando é que não acontecia mais de eu 
comprar um livro porque eu queria ler exatamente naquele momento (...). 
(COMO, 2016, p. 91). 

 

                                                           
12 < https://www.youtube.com/watch?v=qj7NltIcwqc >. Acesso em 19 jan. 2016. 
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Sobre sua preferência de livros, a youtuber responde que não considera que seu gosto 

mudou muito com o passar do tempo, mas afirma não gostar tanto de livros em que o 

protagonista da história é mais novo. Apesar disso, ela ainda lê livros destinados ao público 

infanto-juvenil, desde que tenham assuntos e enredos incomuns.   

Assistindo vídeos de youtubers de outros países, Pam Gonçalves se inspirou para 

gravar vídeos mostrando os livros que haviam chegado pelo correio. Ao responder mais uma 

pergunta da tag, ela descreve no vídeo que por volta do ano de 2010 começou a produzi-los, 

para serem postados em seu blog. Depois, ela conhece o canal da youtuber Tatiana Feltrin, 

também voltado para a literatura, e começa a fazer vídeos falando sobre livros com focos 

variados, não apenas de livros recebidos. Assim, ela ingressa também no mundo dos canais 

literários. 

  Outra resposta da leitora retrata um hábito que envolve a leitura e as redes sociais. 

Pam Gonçalves explica que quando não gosta do desfecho de algum livro, ela reclama em seu 

perfil no Twitter, rede social de microblogging.  

 A tag pergunta também se o leitor espia a última página do livro para saber o que 

acontece no final. A youtuber responde que nunca faz isso, pois considera que conhecer de 

antemão o desfecho da narrativa não é o propósito planejado pelo autor. Ela é enfática em 

mostrar que rejeita esta prática e declara não gostar de spoilers, termo originado da língua 

inglesa que significa contar uma informação reveladora ou surpreendente de um enredo. 

O vídeo de resposta da tag “Confissões de um bibliófilo”13 também publicado pelo 

canal Tiny Little Things consta de 39.571 visualizações, com 4 mil avaliações positivas e 25 

avaliações negativas. Foi publicado em 18 de fevereiro de 2015 e tem a duração de 11 

minutos e 49 segundos. 

A primeira pergunta da tag é sobre o gênero literário de que a leitora se mantém longe. 

Tatiana Feltrin responde que se distancia dos livros de bancas de revista, se referindo a 

romances com conteúdo erótico geralmente publicados em materiais mais baratos. Ela diz 

fugir também de livros repetitivos voltados para o público jovem-adulto, mas não do gênero 

autoajuda. Entre os livros que se envergonha de não ter lido, Tatiana escolhe a biografia de 

Truman Capote, por ter comprado há muito tempo devido à indicação de uma amiga. 

 Sobre o hábito de leitura que ela considera o pior, a youtuber relata costumar reler uma 

frase em voz alta para retomar a concentração. Além disso, segundo Tatiana, seu hábito de 

                                                           
13 <https://www.youtube.com/watch?v=WglTGxwgK2k>. Acesso em 19 jan. 2016 
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colar notas adesivas nas páginas dos livros é incômodo para outras pessoas, porém ela não o 

considera um mau hábito. 

 

Então... mas eu venho percebendo que eu estou desenvolvendo um hábito 
que eu considero ruim, e que eu nunca achei que eu fosse precisar 
desenvolvê-lo, mas eu tenho isso, e eu não sei há quanto tempo eu tenho 
isso, que é aquela coisa assim ó, vamos ver se vocês fazem isso também. 
Quando eu tô com uma certa dificuldade em me concentrar por causa de 
barulho ambiente ou seja lá o que for, eu começo a ler a frase que eu estou 
lendo em voz alta. E aí quando eu retomo, né, a minha concentração, eu 
volto a ler em silêncio. Isso deve ser um negócio irritantíssimo pra quem tá 
ao meu redor, mas... e eu também acho ruim, enfim, eu não sei, eu percebi 
há pouco tempo que eu tenho feito isso, mas... sei lá, de repente nem é um 
hábito tão ruim assim (risos). Mas é dessa forma que eu consigo recuperar a 
minha concentração. (TAG, 2016a, p. 95). 

 

A questão seguinte indaga se a leitora costuma ler a sinopse antes de ler o livro. 

Tatiana fala que sim, pois poucas vezes na vida ela comprou livros apenas pela capa. É de seu 

costume procurar comentários, vídeos no YouTube e resenhas na internet para saber do que se 

trata a obra. Ela conta também que trabalha esporadicamente fazendo pareceres para editoras, 

avaliando livros ainda em processo de edição. 

Os livros ditos pela youtuber como os mais caros de sua estante são duas edições 

especiais de “Os Miseráveis”, em resposta à quinta pergunta. Uma destas custou mais de R$ 

100, algo que Tatiana lamenta e a faz recomendar ao público que não pague um valor tão alto 

em um livro. Na questão subsequente, ela relata fazer compras de livros usados e em sebos, 

especialmente de edições esgotadas, indicando também alguns locais em São Paulo em que os 

leitores podem encontrar livros de segunda mão. 

A leitora afirma frequentar livrarias apenas como passeio, sobre suas preferências em 

relação a elas. Apesar de apreciar as livrarias localizadas na Avenida Paulista, Tatiana 

costuma tirar fotos dos livros que a interessam para procurá-los na internet e adquiri-los por 

um preço menor, pois, segundo ela, os preços das livrarias físicas não valem a pena. 

  

Eu não compro mais nada hoje em dia nas livrarias.[...] Eu gosto de ir a uma 
livraria, pegar o livro na mão, tirar uma foto com o telefone, depois em casa 
eu procuro, né, pelo título do livro eu procuro e compro mais barato na 
internet, se for o caso. [...] Enfim, pra mim, pra Tatiana particularmente, eu 
não consigo mais gastar o preço que eu gasto em livraria física. Hoje em dia 
tá bem difícil da gente encontrar livro em livraria física com valor que valha 
a pena, tá. (TAG, 2016a, p. 96-97). 
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 Entre as livrarias online, Tatiana opta por comprar livros na Amazon ou The Book 

Depository, se forem importados. Decidir em qual delas irá realizar a compra depende de qual 

delas dispõe do exemplar mais barato, assim como nas livrarias nacionais. A leitora conta não 

dispor de um orçamento mensal para a compra de livros, mas pretende adquirir novos livros 

uma vez a cada dois meses. 

Também respondendo a tag “Como eu leio?”14, a vlogueira Tatiana Feltrin obteve em 

seu vídeo 81.323 visualizações, com 3.811 avaliações positivas e 61 avaliações negativas. O 

vídeo possui duração de 10 minutos e 7 segundos, e foi publicado em 4 de fevereiro de 2014. 

Respondendo a primeira pergunta, sobre como encontra novos livros para ler, Tatiana 

diz ter como fonte sobre novas leituras principalmente os canais literários do YouTube, mas 

também lê blogs e costuma descobrir livros ao passear em livrarias. Ela descreve um dos seus 

hábitos, de tirar fotos com o celular dos livros que chamavam sua atenção nas livrarias, 

porém, afirma ter perdido este costume. Outra fonte a que a leitora recorre para descobrir 

novos títulos são os comentários deixados nos seus vídeos, pois o público deixa indicações de 

leituras. As recomendações dos amigos e família também a influenciam na procura de novos 

livros. 

A segunda pergunta da tag é “como você entrou no mundo da leitura?”. A youtuber 

responde que começou a ler muito cedo em sua infância, tendo a ajuda de seu pai com leituras 

dos quadrinhos da Turma da Mônica. Ela recomenda um outro vídeo do canal, em que fala 

mais detalhadamente sobre sua trajetória como leitora. 

Sobre a mudança em suas preferências literárias no decorrer do tempo, Tatiana fala 

que começou na infância com histórias em quadrinho e livros infantis, depois passou a ler os 

livros de sua mãe e irmãs, com títulos de variados gêneros, entre eles autoajuda e romances. 

Após ter finalizado as leituras dos livros de sua família, ela começa a frequentar a biblioteca 

pública. 

 

Então eu fui lendo tudo que eu tinha aqui em casa e a gente tinha coleção de 
clássicos, sabe, então... nas férias depois que eu esgotei os livros que eu 
tinha aqui em casa, então eu passei a ir a biblioteca publica... Eu já tinha uma 
certa idade que eu podia andar sozinha e a biblioteca publica ficava meio 
longe aqui de casa... Então eu já tinha terminado de ler tudo em casa, 
comecei a frequentar a biblioteca, ai eu passei a escolher por sinopse, por 
titulo de livro, então assim, eu li de tudo um pouco, eu gosto de tudo um 
pouco... Dizem que quem gosta de tudo não gosta de nada e ai paciência né... 
Vai saber. (TAG, 2016b, p. 99). 

 

                                                           
14 < https://www.youtube.com/watch?v=Ag59pMtpFk0>. Acesso em 20 jan. 2016. 
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No que concerne sua frequência em comprar livros, sua fase de comprar exemplares 

em promoção na internet durou três anos, segundo o relato da youtuber. Contudo, ela afirma 

não ter comprado muitos títulos no ano anterior, e seu plano atual seria comprar um livro ou 

coleção por mês. 

Outra resposta de Tatiana é sobre seu ingresso no mundo dos canais literários. Ela 

conta que quando começou a falar sobre livros no YouTube não havia outras pessoas fazendo 

o mesmo. A princípio, ela fazia vídeos de compras do mês e entre os objetos mostrados 

estavam os livros adquiridos, assim, o público começou a pedir que ela falasse sobre suas 

leituras. Posteriormente, a youtuber toma conhecimento de outros canais com temática 

semelhante e passa a acompanhá-los. 

 

Então foram acho que umas três semanas aí gravando a coleção de livros e ai 
eu comecei a gravar uma vez a cada quinze dias um “o que eu estou lendo”. 
Então mostrava, dizia onde tava, se tava gostando dos livros ou não, esse 
tipo de coisa. [...] Daí um tempo, sei lá, pouco mais de um ano eu comecei a 
descobrir os canais que faziam caixinhas de correio que eram canais que 
eram atrelados a blogs, então tinha uma sessão no blog das meninas e dos 
meninos que mostrava os livros que tinha chegado das editoras e o que eles 
tinham comprado, né... naquela semana. E ai eu passei acompanhar estes 
canais e por ai foi. (TAG, 2016b, p. 100-101). 

 

 A reação da youtuber quando não gosta do final de um livro é reclamar, seja com os 

amigos, nas redes sociais, ou nos vídeos de leitura do mês. Ela afirma que mesmo não 

gostando da história continua lendo o texto até o final, pois não consegue abandonar a leitura. 

Outro hábito não praticado por Tatiana é espiar a última página de um livro, segundo sua 

resposta à sétima pergunta. 

  Entre as resenhas, foram selecionados ao todo quatro vídeos, sendo dois de cada 

canal. Para verificar se existem diferenças entre as práticas quando utilizados suportes 

diferentes, uma das resenhas do canal é de um livro físico e outra de um eBook lido em um 

eReader. 

 Do canal Pam Gonçalves, a primeira resenha15 a ser analisada é do exemplar físico de 

“A Rainha Vermelha”, de autoria de Victoria Aveyard e publicado pela editora Seguinte. O 

vídeo foi publicado no dia 1 de agosto de 2015, consta de 35.771 visualizações, 3.534 

avaliações positivas e 83 avaliações negativas. A duração do vídeo é de 4 minutos e 54 

segundos. 

                                                           
15 <https://www.youtube.com/watch?v=aDiNUygNlig>. Acesso em 8 fev. 2016. 



69 

 

 A youtuber começa o vídeo apresentando o livro e sua edição, afirmando que foi um 

livro de muita repercussão. Em seguida, faz uma sinopse do livro, com relatos sobre a 

personagem principal e o enredo da história. Depois de falar sobre a premissa da obra, Pam 

Gonçalves comenta suas impressões do livro, declarando o que pensava em um primeiro 

momento da leitura e como seu pensamento foi se desenvolvendo conforme se aprofundava 

na história. Ela explica que a princípio a história parecia muito original, mas, com o decorrer 

da leitura, percebeu algumas fraquezas na personagem e no romance, além de diversas 

similaridades com outros livros conhecidos. Mesmo se sentindo incomodada com as supostas 

referências feitas pela autora a outras obras, a leitora considera a narrativa convidativa, a 

leitura rápida e se sente estimulada a ler a continuação da história a ser lançada em outro 

livro. 

 Ao final, Pam Gonçalves avalia que a leitura trouxe a ela sentimentos contraditórios, 

pois ao mesmo tempo em que avaliou negativamente muitas questões, também se sente 

motivada a buscar a continuação de “A Rainha Vermelha”. Ela recomenda ao público a não 

criar expectativas altas ao iniciar a leitura e pede a participação pelos comentários. 

 A segunda resenha16 do mesmo canal é sobre o livro “Amor em Jogo”, de autoria de 

Simone Elkeles, em formato eBook. No Brasil, foi publicado pela Editora Globo. O vídeo 

possui 12.815 visualizações, com 703 avaliações positivas e 3 avaliações negativas, e foi 

publicado em 30 de junho de 2016, com duração de 7 minutos e 11 segundos. 

Inicialmente, a youtuber apresenta o livro e sua autora, comentando sobre as edições 

anteriores dos livros de Simone Elkeles. Logo após, fala sobre os personagens principais e a 

narrativa do livro, com narradores diferentes alternando entre os capítulos, para então 

descrever resumidamente a história. Conforme conta os acontecimentos do enredo, Pam 

Gonçalves vai expressando sua opinião e suas reações ao conteúdo do livro. Ela considera 

positivo o desenvolvimento da personagem principal e sua principal crítica diz respeito à capa 

do livro, em sua opinião a ilustração passa uma ideia diferente do real teor da história. Para a 

youtuber, a capa indica um livro juvenil, mas na verdade seu conteúdo é mais adulto. 

A leitora comenta que não pretendia ler este livro especificamente, porém, devido ao 

tempo frio, sentia dificuldades em passar as folhas dos livros físicos. Optou então por fazer a 

leitura de um eBook em seu eReader Kindle, pois além de não precisar de se movimentar 

muito para passar as folhas ainda pode ler embaixo do cobertor. Assim, encontrou o “Amor 

em Jogo” disponível e pôde lê-lo imediatamente. 

                                                           
16 <https://www.youtube.com/watch?v=MX8ZkoUemXA>. Acesso em 10 fev. 2016. 
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 No canal Tiny Little Things, a primeira resenha17 é do livro “Guerra dos Tronos”, de 

George R. R. Martin, publicado pela editora Leya. O vídeo sobre este livro possui duração de 

9 minutos e 49 segundos, tem a publicação datada de 1 de novembro de 2012, consta de 

142.043 visualizações,  4.898 avaliações positivas e 72 avaliações negativas. 

 A youtuber Tatiana Feltrin começa o vídeo falando sobre o tamanho do livro, que é 

longo, mas logo passa a falar sobre o exemplar lido por ela. Descreve então que trata-se de 

uma versão do texto original, ou seja, em língua inglesa, em edição econômica com 800 

páginas. Ela ressalta que o livro possui conteúdo adulto e pode não agradar a leitores que se 

incomodam com algumas temáticas, mas afirma que ainda assim ele é “altamente 

recomendável”. 

 Em seguida, Tatiana Feltrin descreve a história principal do livro, mostrando o mapa 

contido em seu exemplar, fazendo descrições dos personagens e algumas vezes relacionando 

o conteúdo do livro com a série de televisão inspirada por ele. A youtuber relata quais 

personagens chamaram mais sua atenção durante a leitura, criticando ou aprovando as 

características de alguns deles. Ela diz apreciar a escrita do autor, pelos capítulos curtos e com 

enfoque em diferentes personagens, que segundo ela torna a leitura fluida mesmo se tratando 

de um livro de 800 páginas. 

 A opinião final de Tatiana Feltrin é favorável ao livro, recomendando a leitura ao seu 

público. Ela ressalta que é um livro de entretenimento, mas que possui profundidade, e pede 

que os leitores não se sintam receosos devido à quantidade de páginas e à fonte de tamanho 

pequeno. Ao final do vídeo, ela ainda faz um comentário sobre uma revelação importante do 

enredo, deixando claro ao público que aquela parte do vídeo deveria ser assistida somente por 

quem já concluiu a leitura de “Guerra dos Tronos”. 

 O livro em eBook objeto desta resenha18 publicada pelo canal Tiny Little Things foi 

“The Cuckoo's Calling”, da autora J.K. Rowling com o pseudônimo Robert Galbraith. 

Publicado em 17 de julho de 2013, o vídeo contém 49.903 visualizações, com 4.443 

avaliações positivas e 9 avaliações negativas. A duração é de 7 minutos e 9 segundos. 

 Já no começo do vídeo, Tatiana Feltrin fala sobre a notícia recente da publicação de 

um livro da autora J.K. Rowling sob um pseudônimo, informação até então desconhecida do 

público. Com esta revelação, os leitores mais ávidos pelas obras desta autora recorreram às 

lojas de livros digitais para terem rápido acesso ao livro. Então, a youtuber começa a resumir 

                                                           
17 <https://www.youtube.com/watch?v=tmHbCrSlRy0>. Acesso em 10 fev. 2016. 
18 <https://www.youtube.com/watch?v=d_CFjLEnx3o>. Acesso em 10 fev. 2016. 
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“The Cuckoo’s Calling”, descrevendo a premissa e os personagens protagonistas, enfatizando 

também o senso de humor presente na obra. 

 Para a youtuber, o livro correspondeu às expectativas, mas ela tem dúvidas se os 

leitores fãs da autora irão apreciá-lo da mesma forma. Novamente, ela comenta a facilidade de 

acesso proporcionada pelo eBook, pois assim que o leitor toma conhecimento de uma nova 

obra de seu autor preferido pode encontrá-lo disponível para a compra e começar a ler no 

mesmo instante. Já o livro físico, comprando pela internet demoraria muito até que chegasse 

até o leitor, segundo Tatiana Feltrin. 

 Finalmente, a leitora comenta sobre as edições brasileiras dos livros da autora J.K. 

Rowling e deixa a recomendação ao público. O livro não é muito profundo, mas é um bom 

entretenimento e deve agradar o leitor que gosta de histórias de detetive e de personagens bem 

construídos, segundo a opinião da youtuber.  

 Além dos vídeos de tags e resenhas, foram selecionados também dois vídeos com 

temáticas acerca dos hábitos de leitura das youtubers, mas que não se enquadram em um 

gênero regular presente nos canais literários. 

Publicado no canal da youtuber Pam Gonçalves em 26 de novembro de 2015, o 

vídeo19 de título “eReaders & eBooks: o que eu penso? + Black Friday” aborda a experiência 

de leitura em diferentes dispositivos de leitura digital. Foi visualizado mais de 16 mil vezes, 

obtendo 2.049 avaliações positivas e 19 avaliações negativas, e possui duração de 10 minutos 

e 28 segundos. 

A youtuber explica no começo do vídeo que vai falar sobre sua relação com os eBooks 

e esclarecer dúvidas do seu público em relação a eles. Pam Gonçalves afirma que a princípio 

sentia uma resistência em adotar os eReaders, pois não queria substituir os livros impressos. 

Porém, percebeu que os dois formatos podem conviver, sem excluir um ou o outro. 

Para Pam Gonçalves, o fato dos eBooks estarem disponíveis imediatamente após a 

compra e com um preço mais acessível em relação aos livros vendidos em livrarias foi um 

meio de suprir seu desejo de leitura. 

 

Quando eu compro um eBook, é porque eu realmente quero ler aquele livro 
naquela hora. Porque a partir do momento que eu compro aquele eBook, ele 
vai tá disponível pra que eu leia. Então não é a mesma coisa que comprar um 
livro físico, porque eu geralmente compro pela internet porque aqui na 
minha cidade livro é muito, muito caro, é extremamente caro livro físico. 
Então eu tenho que comprar pela internet e eu to com muita vontade de ler 
naquele dia, só que o livro vai demorar uns quatro, cinco dias pra chegar, e o 

                                                           
19 <https://www.youtube.com/watch?v=WjsGf0SBggU>. Acesso em 11 fev. 2016. 
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que sempre acontecia era: ele ia direto pra minha estante e eu ia demorar 
muito tempo pra lê-lo ou então não tenha... talvez não tenha lido alguns 
desses até hoje. Então pra mim o eBook facilitou muito essa coisa de 
corresponder ao desejo daquele momento. (EREADERS, 2016, p. 115).  

 

A vontade de fazer novas leituras somada à veiculação de promoções das livrarias 

online nas redes sociais estimulava o consumo, mas resultava apenas em uma acumulação de 

livros, segundo o depoimento de Pam Gonçalves. O uso dos eBooks resgatou nela um 

sentimento que possuía antes de ter a facilidade da compra pela internet, de ter um forte 

desejo de realizar a leitura e saciá-lo antes dele se esvanecer. Outra experiência facilitada 

pelos eBooks apontada pela leitora é a do lançamento simultâneo do  livro em vários lugares. 

Ela conta que isso possibilitou realizar a leitura do livro ao mesmo tempo em que os leitores 

de outros países, podendo formar sua opinião concomitantemente com eles e sem ter que 

esperar a chegada do livro nas livrarias da cidade ou pelo correio no caso de uma compra pela 

internet. Mais um aspecto apontado pela youtuber é a portabilidade dos eBooks. Além dos 

eReaders serem mais compactos e leves que os livros impressos, os aplicativos de celular 

também possibilitam a ela o acesso a diversos eBooks em qualquer lugar 

Sobre a experiência de leitura, Pam Gonçalves corrobora com a afirmação de que a 

leitura em eReader é diferente da leitura do papel. Porém, não defende a superioridade de uma 

das duas, pois o exemplar impresso proporciona relações como a marcação das páginas, 

explorar as partes e divisões e perceber a ordem do livro. Já o eBook confere uma leitura mais 

veloz, na opinião da youtuber, que se deve ao recurso de passar a página apenas com um 

toque, em oposição a um movimento mais trabalhoso de mover o papel de uma direção a 

outra. 

Após os relatos sobre a experiência com os eBooks, a youtuber passa a responder 

perguntas deixadas frequentemente por seu público. A primeira indaga qual entre os aparelhos 

eReaders seria o melhor. Pam Gonçalves conta ter testado quatro aparelhos diferentes e 

explica algumas de suas características, por fim elegendo o Kindle Paperwhite como seu 

preferido, em razão dele ser mais rápido, possuir iluminação e ser vinculado à loja da 

Amazon. Uma segunda questão apresentada pela youtuber é se valeria a pena ter o eReader. 

Pam Gonçalves responde que por ler muito e não ter condições de transportar muitos livros a 

todos os lugares, para ela vale a pena. 

 

Eu leio muitos e muitos livros, não posso o tempo todo levar eles. Eu 
termino rápido os livros, então eu preciso dos livros comigo, de certa forma, 
ou ter de certa forma facilidade de adquirir novos livros, então pra mim vale. 
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[...] então pra mim vale muito, muito a pena a... a facilidade, a rapidez e a 
experiência de leitura que realmente parece um papel. Eh... não é como se eu 
estivesse lendo no celular, não precisa, eh... não me acostumo ler no celular, 
pra falar a verdade, eh, depois que eu li o... em um Kindle, em um eReader, 
porque é totamente diferente, não prejudica a vista, a leitura é diferente, tudo 
é diferente. (EREADERS, 2016, p. 118). 

 

A youtuber sugere que antes de comprar um eReader deve ser avaliado quanto se lê, o 

custo-benefício do aparelho e se a experiência valeria a pena. Em seguida, ela faz uma 

divulgação promocional patrocinada pela Amazon. 

O vídeo “PMF: Meus Hábitos de Leitura”20 do canal Tiny Little Things traz a 

youtuber Tatiana Feltrin respondendo perguntas enviadas pelo público. Com duração de 14 

minutos e 7 segundos, o vídeo tem data de publicação de 15 de setembro de 2013, mais de 

107 mil visualizações, 7 mil avaliações positivas e 40 negativas. 

A primeira pergunta respondida por Tatiana Feltrin é sobre como ela consegue ler tão 

rapidamente. Ela afirma não fazer o uso de leitura dinâmica, mas acha que não lê rápido, pois 

vê em outros canais literários pessoas relatando sete ou oito leituras mensais, enquanto ela 

costuma ler quatro livros em um mês. A youtuber relata também sua rotina de leitura, dizendo 

ler no período de deslocamento para o trabalho, em momentos ociosos como fila de banco e 

consultório médico, além de tentar cumprir uma meta de cem páginas lidas por dia. 

Sobre a leitura de diferentes livros simultaneamente, Tatiana Feltrin fala que costuma 

ler dois ou três ao mesmo tempo, uma obra menos volumosa carrega com ela quando sai de 

casa e outra mais avantajada lê em casa. Em relação à leitura de quadrinhos e mangás21, ela 

diz intercalar com a leitura de livros, mas é uma leitura mais rápida e contínua.  

A youtuber mostra no vídeo a forma com que costuma transportar seus livros, em uma 

bolsa separada e com uma capa de pano envolvendo o exemplar para evitar danos. Então, 

mostra também como costuma utilizar notas adesivas para fazer marcações e anotações. 

 

eu geralmente colo essa etiquetinha exatamente em cima de onde vai 
começar a passagem que eu quero marcar, tá [fechando livro]. [...] Eh, o quê 
que eu marco? Eu marco... frases bacanas, passagens importantes, eh... 
coisas que eu não quero esquecer de mencionar quando eu estiver falando do 
livro em vídeo ou escrevendo no blog... e é isso aí, eh... não tem muito 
segredo não. (PMF, 2016, p. 122). 

 

                                                           
20 <https://www.youtube.com/watch?v=67xT2EA5STk>. Acesso em 12 fev. 2016. 
 
21 História em quadrinhos de origem japonesa ou feita no estilo japonês. 
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Logo após, Tatiana mostra sua coleção de notas adesivas e explica em que ocasião usa 

cada uma delas, além de falar sobre seu hábito de destacar frases com canetas especiais para 

marcar texto. Ao final do vídeo, ela conta suas estratégias para se concentrar na leitura em 

ambientes com muito barulho, que são utilizar protetores auriculares e tocar música clássica 

ou instrumental nos fones de ouvido. 

Com estes registros deixados pelas youtubers através dos seus vídeos, percebe-se 

diversos aspectos das práticas de leituras compartilhadas na comunidade de leitores formada 

pelos canais literários brasileiros do YouTube.  

Através destes relatos, constata-se uma leitura praticada com objetivo mais voltado 

para o prazer que para o utilitarismo e realizada de forma extensiva, visto que ambas as 

leitoras declararam costumeiramente ler dois ou mais livros simultaneamente, geralmente 

relacionados à literatura e ao entretenimento. A youtuber Pam Gonçalves diz precisar levar 

com ela vários livros, porque termina rapidamente a leitura, enquanto Tatiana Feltrin afirma 

ler quatro livros por mês, além de revistas em quadrinhos, tendo inclusive uma meta diária de 

leitura de no mínimo cem páginas. A quantidade de exemplares lidos, bem como a descrição 

por parte da leitora de que acaba a leitura com rapidez, demonstra o hábito de uma leitura 

extensiva, de um grande volume de obras em um curto espaço de tempo. 

Essa extensividade na leitura leva à questão espacial. Ambas as leitoras contaram 

transportar seus livros com elas para ter a possibilidade de ler em situações e locais variados. 

A possibilidade de aproveitar momentos ociosos na rotina ajuda a manter o ritmo de leitura e 

permite que estas leitoras consigam ler a quantidade de livros que costumam, como aponta 

Tatiana Feltrin no vídeo “PMF: Meus hábitos de leitura”. A leitura não está limitada somente 

ao âmbito privado das casas e também não é restrita a ambientes acadêmicos, mas é realizada 

por essas leitoras em espaços públicos como ônibus, salas de espera, filas de banco, etc. No 

entanto, essas leitoras ainda descrevem suas leituras como atos individuais, não demonstram 

compartilhar os textos através de leitura oral, tanto que em um dos relatos o hábito de ler em 

voz alta para retomar a concentração é visto como negativo. Além disso, recursos como fones 

de ouvido e protetores auriculares são utilizados para proporcionar maior isolamento em 

relação ao ambiente. É uma leitura privada, porém praticada também no espaço público. 

Por outro lado, a partir do momento em que essas leitoras passam a ser também 

youtubers e compartilhar na internet suas opiniões sobre os livros, bem como seus hábitos de 

leitura, essa experiência ganha um caráter público. No espaço virtual, é possível que usuários 

de inúmeros locais acessem estes relatos, interajam com as leitoras e tomem conhecimento 

sobre os livros. Em contextos anteriores, os textos já foram lidos em praças públicas para um 
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público limitado, também resenhas foram publicadas em revistas e jornais alcançando um 

grande número de pessoas. Contudo, a internet proporciona um alcance ainda mais extenso, 

gerando fenômenos como a viralização, em que determinado conteúdo é disseminado em 

grande escala e muito rapidamente. Esta leitura, portanto, é um ato individual que se torna 

público no espaço virtual.   

Outra nova maneira de compartilhamento da experiência de leitura se dá por meio de 

redes sociais. Exemplos disso são as colocações das leitoras sobre sua reação quando não 

gostam do final de um livro, dizendo utilizar o site Twitter para reclamar e expressar sua 

insatisfação. As mídias sociais, blogs, páginas da internet e outros canais literários também 

são apontados pelas leitoras como fontes para descobrir novos livros e encontrar indicações 

sobre lançamentos, além das sugestões deixadas pelos usuários do YouTube em comentários 

dos vídeos. Esse aspecto de uma cultura participativa com o compartilhamento de 

informações faz parte da comunidade de conhecimento formada pelos leitores internautas. 

A aquisição de livros também está relacionada com possibilidades dadas pela internet, 

segundo as youtubers. Tanto Pam Gonçalves quanto Tatiana Feltrin revelam-se insatisfeitas 

com os preços dos livros comercializados em livrarias físicas, preferindo comprar exemplares 

em livrarias online por serem mais baratos nelas. Tatiana ainda afirma gostar de ir à livrarias 

físicas, mas somente para passeio, e quando vê nelas algum livro que chama sua atenção 

costumar tirar uma foto com o celular para procurar pelo título nas lojas virtuais. Os hábitos 

de compra parecem ter sido afetados também pelo comércio virtual de livros. As duas leitoras 

relatam similarmente que o preço baixo é um dos principais fatores que levam em 

consideração ao adquirir novas obras, com as promoções da internet sendo um grande atrativo 

para a compra. Pam Gonçalves expõe sua insatisfação por ter costume de comprar nessas 

promoções e acabar não iniciando a leitura quando recebia os exemplares, provocando apenas 

um acumulo de livros em suas estantes.  

Em relação aos suportes, algumas diferenças nas práticas de leitura dos livros 

impressos e dos eBooks são perceptíveis pelos gestos, pelas maneiras de uso. A experiência 

de marcar o livro seja com notas adesivas ou canetas, como relatado por Tatiana Feltrin, é 

possível de forma mais pessoal com os livros impressos. Isso fica claro com o vídeo “PMF: 

Meus Hábitos de Leitura”, quando a youtuber mostra uma diversidade de produtos usados por 

ela justamente para assinalar frases, fazer anotações e apontamentos nos livros. As notas 

adesivas coladas nas páginas facilitam o gesto de acessar a uma determinada página que 

contenha uma informação a ser consultada posteriormente. Já a youtuber Pam Gonçalves cita 

em seu vídeo sobre eBooks a experiência do apego com o livro físico, de prestar atenção em 
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detalhes que só estão presentes nele, como a orelha do livro, e também na ordem de 

organização, ou seja, os protocolos utilizados em sua estrutura. As leitoras relatam também 

respeitar estes protocolos dos livros impressos, pois não costumam olhar o final do livro antes 

de concluir a história. 

As leitoras apontam nos vídeos algumas problemáticas em relação aos livros 

impressos que são sanadas com os eBooks. Em especial, a dificuldade de transportar 

exemplares volumosos ou mais de um livro, também o tempo de espera para a chegada de 

livros comprados em livrarias virtuais e de lançamentos nas lojas comuns. Os aparelhos 

eReaders permitem uma maior portabilidade, devido seu tamanho compacto e leveza, além de 

poderem acumular muitos livros em um só aparelho. Os eBooks também podem ser acessados 

pelos celulares, com os aplicativos desenvolvidos para smartphone. Como a compra dos livros 

pode ser feita no próprio suporte, a inconveniência da espera também é remediada, pois basta 

ter uma conexão de internet para acessar a loja, o efetuar o pagamento e receber o livro, tudo 

isso em um só aparelho. Essa é outra vantagem para a youtuber Pam Gonçalves, conforme ela 

afirma em um dos vídeos. O preço dos livros nas livrarias comuns também é apontado pelas 

leitoras como mais elevado, enquanto os eBooks geralmente são vendidos com um valor 

inferior aos impressos, ou podem ser adquiridos através de serviços de assinatura em que por 

um valor fixo mensal o leitor pode ter acesso a uma grande quantidade de obras. 

Em seu vídeo de resenha de um eBook, Pam Gonçalves expõe algum dos gestos que 

envolvem a leitura em um eReader. Ela relata ter optado pela leitura de um eBook por causa 

do tempo frio, evitando ter que fazer o movimento corporal de passar a página do livro já que 

no eReader isso é feito apenas com um toque na tela. A luz do dispositivo ainda possibilitou 

fazer a leitura no escuro, debaixo dos cobertores. Para ler um livro impresso é necessário uma 

fonte de luz externa a ele, já os eReaders com luz interna permitem ao leitor realizar gestos de 

leituras como o descrito pela youtuber com mais facilidade. 

A leitura de eBooks é descrita por Pam Gonçalves como uma experiência diferente, 

porque acontece de forma mais veloz.  Para ela, o passar da página com o toque é o que gera 

essa fluidez e provoca uma imersão maior na história. Porém, fica claro nos relatos das duas 

youtubers a opção por continuar lendo livros impressos, mesmo já tendo adotado os eReaders 

como um suporte de leitura. Ainda que este novo formato proporcione conveniências, também 

se perdem aspectos próprios aos exemplares de papel, como a apreciação da capa e de outros 

elementos gráficos, a marcação e anotações nas páginas e até mesmo o ato de emprestar um 

livro se torna inviável com os eBooks. Outros gestos, espaços e hábitos são possíveis com 

este suporte, mas os existentes na relação com o impresso não desaparecem. 



77 

 

Com estas observações, percebe-se que há novas práticas possibilitadas pela 

digitalização do texto, pela existência da internet como meio de comunicação e pela 

existência de um suporte diferente para o livro. Entendemos que estas práticas envolvem uma 

comunidade de leitores específica, mas que podem existir em comunidades distintas. Ainda 

assim, visto que a apropriação dos novos formatos e a exploração de novas possibilidades 

oferecidas por eles é um fenômeno recente e ainda em desenvolvimento, não é possível 

afirmar categoricamente que essas serão práticas de leitura consolidadas e presentes em larga 

escala na sociedade. Contudo, apontam para uma reconfiguração nas formas de ler 

influenciadas pelo digital, mas que devem conviver com maneiras mais antigas ainda 

associadas ao impresso.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Para a realização da pesquisa “Leitura e internet: canais literários do YouTube e 

práticas de leitura” o objetivo principal foi observar os canais literários brasileiros no 

YouTube, para constatar se novas práticas de leitura estão se configurando na 

contemporaneidade. Visto que para entender as práticas de leitura e as maneiras de ler é 

preciso identificar as disposições específicas que distinguem as comunidades de leitores e as 

tradições de leitura, alguns passos foram dados em busca desta compreensão durante todo o 

trabalho. 

Primeiramente, buscamos entender a leitura enquanto prática social, ato presente na 

relação do indivíduo com o mundo e consigo mesmo. Para tal, foi necessário percorrer a 

história da leitura, percebendo as formas de apropriação presentes em diferentes sociedades e 

comunidades. Observando os gestos dos leitores, os modos de manipulação de suportes 

distintos e a finalidade da leitura através dos registros bibliográficos dos historiadores da 

leitura como Fischer (2006), Cavallo e Chartier (2002), foi possível compreender o caráter 

social e cultural do ato de ler.  

Continuando esta trajetória histórica, com o final do século XX e início do século 

XXI, as tecnologias da comunicação atingem um desenvolvimento que propicia a parte da 

população mundial o acesso aos computadores e à internet, ferramentas estas que ampliam 

possibilidades de produção de conhecimento, difusão de informações e maneiras de 

relacionamento entre as pessoas. Em consequência disso, surgem diferentes possibilidades de 

apropriação da leitura neste contexto, especialmente em face às mudanças das técnicas de 

produção e reprodução do texto. A digitalização da escrita, a hipertextualidade, o 

estreitamento na relação do autor e do leitor são algumas das novidades que podem favorecer 

a emergência de novas práticas de leitura, assim como o advento dos eBooks e o novo suporte 

móvel digital, o eReader. A utilização destes recursos gerados por novas tecnologias também 

acaba por acarretar consequências na sociedade, que acaba tendo que se adaptar ao novo 

contexto e às novas situações. 

Além de produzir novas formas de organização e configuração do texto, que se 

relacionam diretamente com os suportes e, portanto, com as práticas de leitura, as novas 

tecnologias permitiram o desenvolvimento de plataformas e ambientes facilitadores para a 

construção de conhecimentos e relacionamento social. Na terceira seção do trabalho, tratamos 

do YouTube como novo espaço para produção de conteúdo, percebendo o seu funcionamento, 
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propósito e utilização. Buscamos também trazer a conceituação do termo “vlog”, principal 

formato de vídeo consolidado no YouTube e utilizado pelos canais literários. 

Além disso, foi preciso entender o aspecto participativo da cultura presente no 

ciberespaço, possibilitado pela constituição de comunidades virtuais para a produção de 

conhecimentos integrantes de uma inteligência coletiva, como entendem Pierre Lévy (1999) e 

Henry Jenkins (2008). Nesse contexto e com esta mesma finalidade, os canais literários 

consistem em uma comunidade virtual que realiza trocas de conhecimentos sobre literatura e 

também possibilita a criação de laços sociais de pessoas interessadas em um mesmo assunto. 

Com a publicação de vídeos sobre hábitos de leitura, resenhas e dicas de livros e discussões 

sobre o universo literário essa comunidade virtual compactua de atos semelhantes e 

estabelecem laços sociais, permitindo assim que a compreendamos também como uma 

comunidade de leitores, ambientada no ciberespaço. 

O ponto central desta pesquisa se dá na Seção 4, com a análise dos vídeos dos canais 

literários em busca de identificar as práticas sociais que ocorrem nesse novo contexto 

permeado pelas novas tecnologias. Para esta observação de caráter qualitativo, nos 

fundamentamos nos conceitos delimitados por Cavallo e Chartier (2002), compreendendo que 

as práticas sociais de leitura são constituídas por gestos, ou seja, o jogo do corpo, os modos de 

leitura e de usos do livro, e também por hábitos, maneiras de comportamento e regularidades 

nas formas de agir. Essas práticas são realizadas em espaços, em lugares e comunidades, mas 

também são inscritas em uma materialidade, o suporte do texto. Ressaltamos que as práticas 

identificadas e discutidas nesta pesquisa não dizem respeito à leitura em sua totalidade, como 

praticada por todos os leitores, pois elas diferem e variam conforme as comunidades de 

leitores. 

Foram delimitados dois gêneros discursivos de vídeos presentes nos canais literários 

para serem objeto da observação, as resenhas e tags, optando por analisar também vídeos que 

não se enquadrassem em nenhum gênero. Com base em critérios pré-estabelecidos, dois 

canais literários foram selecionados, e em cada um deles dois vídeos de tags, um vídeo de 

resenha de livro impresso, um vídeo de resenha de eBook e um último vídeo não pertencente 

a um gênero específico. Feita a transcrição e descrição deles, analisamos os relatos das 

youtubers sobre suas leituras e hábitos, buscando identificar os gestos, espaços, hábitos, bem 

como diferenciações nos suportes materiais do texto e seus protocolos de leitura. 

Os resultados desta análise mostraram que o leitor dos canais literários do YouTube é 

um leitor extensivo, pois tem o hábito de ler com frequência uma variedade de títulos, além de 

ler obras diferentes simultaneamente, sem ter de concluir a leitura de um livro para iniciar 
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outro. É uma leitura com a finalidade de entretenimento, praticada individualmente em 

espaços privados ou públicos. Mas, apesar de uma leitura solitária, ela é compartilhada, já que 

são o assunto dos vídeos dos canais pertencentes a uma comunidade virtual de leitores. 

Percebemos também que o suporte de leitura digital chamado eReader propicia novos 

gestos. Na Antiguidade era necessário movimentar o corpo para ler textos inscritos em papiro 

ou tabuletas de cera, posteriormente com a invenção do códice foi possível a manipulação 

com apenas uma mão, e agora na época dos eReaders basta o toque de um dedo para ir do 

primeiro ao último parágrafo de um livro. Esta (falta de) movimentação do corpo permite 

mais portabilidade ao leitor e dá agilidade à leitura, aspectos muito interessantes para leitores 

como os dos canais literários, que querem ler em quantidade, a qualquer momento e em 

qualquer lugar.  

Muda ainda a experiência de compra. O hábito de adquirir em lojas online a um preço 

mais acessível faz do livro um objeto de consumo, não apenas uma fonte de literatura. As 

livrarias são apontadas apenas como um local de passeio por oferecerem livros a valores mais 

altos, em comparação com as vendas feitas pela internet. A possibilidade de comprar eBooks 

no próprio suporte em que se lê também é uma novidade. 

Em relação aos protocolos, a leitura no eBook oferece mais recursos interativos que 

contribuem para a não linearidade, como hipertexto de consulta em dicionário e motores de 

busca, mesmo que o livro em si possa apresentar o mesmo conteúdo no formato impresso. No 

entanto, as youtubers mostraram nos vídeos que ainda fazem uso dos livros físicos e 

respeitam os protocolos e estratégias editoriais. O leitor do eBook é novo, pois esta é uma 

tecnologia recente, porém, percebe-se pelos vídeos dos canais literários que o novo leitor 

também é o “velho” leitor do impresso, um suporte não veio para substituir o outro,  mas para 

proporcionar usos difererentes. 

Concluímos que os canais literários do YouTube demonstram indícios de práticas não 

observadas anteriormente no curso da história da leitura, embora também percebamos práticas 

encontradas em diversos contextos do passado. A digitalização do texto com os novos 

suportes somados aos usos que se têm da internet geram novas ações, hábitos, formas de ler e 

de manipular o livro. Todavia, é preciso continuar a investigação sobre estes fenômenos, visto 

que a convivência com o texto digital e suas facetas é recente e pode se desdobrar em outros 

elementos. A sociedade ainda está se adaptando às novas tecnologias e começa a explorá-las, 

em medida que são desenvolvidas plataformas, dispositivos e recursos tecnológicos que ainda 

virão à tona.  



81 

 

É importante também averiguar as práticas de outras comunidades de leitores. Esses 

mesmos fatores que fazem parte das práticas de leitura da comunidade dos canais literários do 

YouTube podem ser recebidos de maneiras distintas em outros contextos, produzindo assim 

práticas diferenciadas e experiências opostas. Pesquisas futuras podem ampliar a compreensão 

sobre as apropriações da leitura após a incorporação das novas tecnologias na sociedade. 

Não temos a pretensão, portanto, de tratar dos resultados desta pesquisa como práticas 

consolidadas. Entendemos a necessidade de continuar observando se essas novas práticas se 

desdobrarão e se refletirão em hábitos, gestos e maneiras de ler diferentes das aqui percebidas. 

As questões de contexto, materialidade da obra e manejos dos textos podem ser modificadas 

também conforme a tecnologia avança e disponibiliza inovações na maneira de organizar e 

distribuir o texto digitalmente. 

Finalmente, esta pesquisa teve o intuito de contribuir para a produção de 

conhecimentos sobre as práticas de leitura neste contexto ainda pouco explorado, mas repleto 

de dúvidas e questionamentos. As mutações na técnica, na forma e na cultura que envolvem o 

texto devem ser estudadas para que possamos não só compreendê-las, mas para provocar 

reflexões sobre os modos que o utilizamos e as questões sociais que fazem parte do ato da 

leitura. Importa continuar buscando aproveitar da melhor forma possível não só o potencial da 

leitura, mas também dessas novas tecnologias para beneficio da sociedade. 
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ANEXO A – Transcrição do vídeo da tag “Confissões de um bibliófilo”, do canal Pam 

Gonçalves. 

 

 

Título: CONFISSÕES DE UM BIBLIÓFILO | Pam Gonçalves 

Endereço: <https://www.youtube.com/watch?v=RjPNK2U4aNk>. Acesso em 19 jan. 2016. 

Duração: 7 minutos e 8 segundos 

 

Pam Gonçalves: Oi gente, aqui é a Pam e hoje eu tô aqui pra gravar uma tag, faz muito 

tempo que eu não gravo nenhuma tag no canal, muito tempo mesmo. A última foi com o Luba 

e nem foi sobre livros. Então, eu resolvi responder uma tag, inclusive escohi uma que já tava 

rolando há muito tempo e eu não faço a mínima ideia de porquê eu não tinha respondido 

ainda. Mas enfim, hoje eu vou responder a tag “confissões de uma bibliófila”. Isso aí. Tem 

perguntas bem legais, e algumas sobre hábitos de leitura, como algumas coisas mudaram eu 

resolvi gravar essa tag pra vocês. [Vídeo fica em preto e branco] E gente, tá passando o que, o 

carro da pamonha. Então, se vocês escutarem “pamonha, pamonha, pamonha” já sabem do 

que que eu to falando. [Vídeo volta a estar em cores]  

 

A primeira pergunta é “qual é o gênero de literatura que eu me mantenho longe?”. Hoje em 

dia eu tento ao máximo não ter nenhum preconceito, sabe. Ahm, mas uma coisa que eu não 

tenho interesse nenhum de ler são as biografias, eu não tenho paciência nenhuma pra ler 

biografia e coisas nesse tipo.  

 

A segunda pergunta é “qual o livro que eu tenho na minha estante que eu tenho vergonha de 

ainda não ter lido?”, e o livro é uma coisa aí que vocês já devem até imaginar que é “As 

Crônicas de Nárnia”. Eu já tentei fazer um projeto de “Lendo As Crônicas de Nárnia”, já 

tentei diversas formas, mas eu não consigo terminar o volume único de “As Crônicas de 

Nárnia”, eu não sei, um dia eu consigo, acho que no dia que eu terminar o céu vai abrir e vai 

ter um coro de aleluia, porque não dá, gente. Eu empaco, empaco, empaco. Talvez pra mim 

seja melhor ter os livros, ahm, divididos, sabe, se eu tivesse aquela coleção em livros 

separados talvez fosse até melhor e eu conseguisse terminar de ler todos os volumes, mas, o 

volume único eu não consigo. 
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Terceira pergunta é “qual o meu pior hábito como leitora?”. É, recentemente... recentemente 

não, já faz alguns anos, eu comecei a... assim, a partir do momento que eu tive muitos livros 

na minha pilha de leitura, comecei uma mania horrível de começar vários ao mesmo tempo e 

não terminar de fato. Raramente eu termino todos os que eu começo e isso é muito, muito 

ruim, eu tenho saudades da época que eu pegava um livro e lia até o final ou então eu 

simplesmente abandonava o livro. Não era porque... sei lá, eu queria começar outro, ou... 

quando eu abandonava era porque eu abandonava realmente e não porque eu tivesse lendo os 

dois ao mesmo tempo, ler vários livros ao mesmo tempo é muito ruim! Só que é uma mania 

que eu não consigo deixar de lado, sabe, dá muita agonia. É uma [onomatopeia], não consigo! 

Eu acho ruim, mas eu não consigo largar essa mania, não sei o que acontece. 

 

Quarta pergunta, “você costuma ler a sinopse antes de ler o livro?”. Algumas vezes sim, 

algumas vezes não. Quando não, é porque eu já sei de alguma forma, alguém me contou a 

história, ou eu vi alguma resenha, ou alguma coisa do tipo. Mas quando eu não conheço nada 

do livro, eu leio a sinopse. 

 

Quinta pergunta, “qual o livro mais caro da minha estante?”. O livro mais caro da minha 

estante eu acho que é “Harry Potter e as relíquias da morte”, porque na época que eu ganhei e 

comprei... ahn, na verdade eu ganhei esse livro, tava setenta reais! Foi no lançamento do livro 

e tava setenta reais esse livro! Então... eu acho que é o mais caro da minha estante. 

 

A sexta pergunta é se eu compro livros usados ou em sebo. Ahm... ultimamente eu não tenho 

comprado nada disso, mas eu já tive uma época que comprei bastante, eu não me importo, tá, 

com livros usados, desde que estejam em bom estado, e... só que eu não tenho mais a... sei lá, 

o costume, porque eu tô comprando bem poucos livros porque eu ganho muita coisa, gente, eu 

ganho muita coisa, então não dá pra eu comprar livros. A época que eu mais comprava livros 

usados era a época em que eu tinha pouco dinheiro, e eu ia no Estante Virtual caçar as coisas 

mais legais, assim... porque os livros eram muito mais caros que hoje, gente, eram muito mais 

caros... então tinha que apelar pro livro usado, que geralmente era muito mais barato e eu 

conseguia fazer grandes achados por lá. Em sebo da minha cidade eu não tenho costume de ir 

não. 

 

A sétima pergunta é qual é a minha livraria física favorita. A minha livraria física, assim, que 

é sonho, é a Livraria Cultura do Conjunto Nacional, que é a livraria mais bonita que eu já 
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entrei. Algumas pessoas falam da Travessa, no Rio de Janeiro, mas eu nunca fui. Pra mim, a 

livraria física, assim, preferida, é a Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Mas é aquela coisa 

assim, gente, bem longe da onde eu estou, é uma coisa que eu vou pra São Paulo e tenho que 

visitá-la, mas não é uma que eu costumo ir sempre. 

 

“Qual a livraria online favorita?”. Eu gosto muito da Amazon, mas eu já comprei muito mais 

na Submarino, mas eu gosto muito do catálogo e dos preços da Amazon e do 

comprometimento deles. Eu acho que hoje em dia a Amazon é a minha favorita. 

 

Nona pergunta, é se eu tenho um orçamento para comprar livros, um orçamento mensal pra 

comprar livros. Eu não tenho um orçamento mensal pra comprar livros, até porque eu tento... 

ahm, tento não, eu não tenho mais muito motivo, até porque hoje em dia eu compro muito 

menos livros, tá gente... geralmente eu compro mais se eu for numa bienal da vida, daí eu 

acabo comprando, mas hoje em dia é muito difícil comprar livros assim. Por quê? Eu mudei 

um pouquinho o meu pensamento sobre comprar livros. Antes eu via uma promoção e 

precisava comprar, comprar, comprar, comprar! Sendo que esses livros iam ficar anos na  

minha estante e eu não ia ler! Então, ahm... a partir do, desde o ano passado que eu tive aquela 

meta de não comprar livros, blábláblá, eu aprendi uma coisa, que eu posso comprar livro, não 

precisa necessariamente estar barato, mas eu preciso realmente querer muito ler aquele livro 

naquele momento. Pra eu pegar e ir lá gastar com livro, comprar, eu tenho que ter certeza que 

eu vou ler naquele momento que eu vou comprar, porque se não só vai ficar atochado na 

minha estante e não adianta nada eu ter o livro só pra bonito, eu comprar só pra bonito. Então, 

hoje em dia eu compro e eu não me importo de pagar caro desde que eu leia aquele livro 

naquele momento, e eu me sinto muito mais satisfeita assim porque foi um sentimento que eu 

resgatei de quando eu era menor, e que assim, a gente tinha que guardar o dinheirinho suado 

pra ir lá comprar o livro que eu mais queria e não era sempre que eu podia comprar. Então eu 

lia aquele livro com gosto, sabe, era muito, muito bom, assim ó... devorar, e as vezes eu não 

ter dinheiro pra comprar outros, daí eu ia lá e relia aquele livro de novo porque era o único 

que tinha, e era tão satisfatório! Era muito bom aquela época, apesar de eu não ter... de ser 

difícil por eu não ter mais dinheiro pra comprar livros que eu queria, os livros eram muito, 

muito caros. Essa é minha nova metodologia de compra de livros e eu tento, ahm... então eu 

não tenho orçamento, porque as vezes assim ó, eu não tem alguma coisa que eu quero ler 

exatamente naquele momento, ó meu deus, as vezes no mês. Então não faz sentido eu ter um 

orçamento mensal, mas as vezes eu estrapolo na... nas compras, geralmente em bienal, em 
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grandes eventos assim eu compro muito, eu compro bastante. Mas é porque geralmente vale a 

pena porque o autor tá lá, e dá pra autografar... é meio que justificável, tá? Mas essas 

promoções ultimamente eu não tenho muita vontade de comprar, não, porque eu tenho essa 

coisa de ter muita coisa pra ler na minha estante, então não vale a pena investir nisso nesse 

momento. É isso aí. 

 

E a décima pergunta é “quem eu indico pra responder a tag?”. Ahm, como muita gente já 

respondeu eu não tenho como taguear ninguém, eu não faço ideia de quem ainda não 

respondeu, não lembro. Então se você ainda não respondeu essa tag, fique a vontade pra 

responder, ninguém me tagueou eu acho, e to aqui respondendo, enfim. Todos os créditos da 

tag eu vou deixar aqui embaixo, quem criou, quem traduziu e tudo mais, vai ficar aqui 

embaixo na descrição do vídeo. 

 

Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram não se esqueça de deixar um 

joinha, se inscreva no canal pra receber todos os próximos vídeos, e é isso! Beijão e até a 

próxima.   
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ANEXO B – Transcrição do vídeo da tag “Como eu leio?”, do canal Pam Gonçalves. 

 

 

Título: COMO EU LEIO? - TAG 

Endereço: < https://www.youtube.com/watch?v=qj7NltIcwqc >. Acesso em 19 jan. 2016. 

Duração: 6 minutos e 45 segundos. 

 

[Vinheta de abertura] 

Pam Gonçalves: Oi gente! Aqui é a Pam. Como vocês viram, eu não demorei pra voltar e 

hoje eu vim gravar uma tag pra vocês, eu vou deixar todos os créditos aqui embaixo, onde eu 

vi, quem criou, quem traduziu e tudo mais, vai ficar tudo aqui embaixo nos créditos, e... 

vamos lá, a tag é bem rapidinha, mas tem umas perguntas pertinentes, e... vamo lá. 

 

A primeira pergunta é “como você descobre novos livros para ler?”. [Risos] Eu meio que 

procuro sarna pra me coçar, né, porque eu sempre to querendo todos os lançamentos e tudo, 

porque eu vasculho todos os lugares. Eu vasculho blogs internacionais, é... sites das editoras, 

redes sociais das editoras, blogs nacionais, skoob, goodreads, livrarias online, pra saber o que 

tá vindo por agora, tanto livrarias de livros físicos quanto livrarias de... de eBooks, ahm... 

enfim, tudo quanto é lugar que possa falar de livro eu tô procurando. Eu acompanho o 

Instagram de várias blogueiras e enfim, to sempre procurando. Na verdade as vezes eu nem to 

procurando, mas eu vejo alguma coisa interessante por aí. A internet é realmente muito bom 

pra isso, e bom, eu só acho novos livros na internet, não tenho muita paciência pra ficar vendo 

novos livros nas livrarias porque, não sei... quando eu vou na livraria eu meio que já conheço 

o que eu quero e se puder, se o dinheiro for... se o preço for bom eu compro por lá, mas na 

maioria das vezes são as lojas online que me ajudam nesse quesito. 

 

“Como você entrou no mundo da leitura?”. Eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre como eu 

comecei a ler e todo o meu processo, e tudo mais, eu vou deixar linkado aqui embaixo, que 

fala exatamente sobre isso, é... eu vou deixar aqui no vídeo e aqui embaixo pra vocês. 

 

“Como seu gosto literário mudou com o passar do tempo?” Não sei se ele mudou muito. Na 

verdade... não sei. Comecei com Harry Potter, O Diário da Princesa. O que eu to percebendo é 

que eu já não tenho muita paciência pra livros onde a idade do protagonista é muito diferente, 

ou então que a situação não possa se identificar com a minha, ahm, não seja muito parecida 
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com a minha... ou eu já li muitos livros sobre isso e tudo mais. Ahm, mesmo assim eu ainda 

leio livros infanto-juvenis, que tenham uma temática diferente, que tenham um 

desenvolvimento diferente, daí eu gosto. Mas o que eu tô percebendo é que eu tô dando mais 

chances pra livros em que... teoricamente são pra adultos e tudo mais. Antes eu lia só, só, só 

livro juvenil, só livro jovem adulto, só isso, mas eu to buscando inclusive livros técnicos e 

livros, ehm, livros diferentes porque eu sinto necessidade disso, ahm... mas não mudou tanto 

assim não. Eu só abri o leque de opções. 

 

“Com que frequência você compra livros?”. [Risos] Eu não vou mais comprar livros esse ano, 

e eu fiz um post sobre isso no blog. Talvez eu faça um vídeo sobre isso pra falar como tá 

sendo a minha experiência mais pra frente, mas eu não vou mais comprar livros esse ano. O 

que acontecia no ano passado é que eu geralmente comprava naquelas promoções do 

Submarino, da Fnac, tudo mais, ahm... eu comprava muitos livros em promoções que as vezes 

eu não tava com muita vontade de ler, mas como tava na promoção, e um dia eu poderia ler e 

tudo mais, acontecia isso, é... o que eu tava notando é que não acontecia mais de eu comprar 

um livro porque eu queria ler exatamente naquele momento, ahm, uma continuação de série 

que eu esperava por muito tempo, não tava mais comprando assim, entendeu? Então eu não 

sentia mais aquela necessidade de ler o livro assim que chegasse porque quando chegava, 

[onomatopeia], leio depois. Então, por isso eu não vou comprar livros esse ano, eu falei sobre 

isso no post, todas as regras e tudo mais, aí eu vou deixar o link aqui embaixo também. 

 

Ahm, “como você entrou no mundo dos canais literários?”. É... eu comecei o canal há muito, 

muito tempo, ahm, eu só assistia, é, vídeos internacionais, ahm... e eu comecei a fazer vídeos 

por causa do blog, porque eu fazia só o “na minha caixa de correio”, na época, que tinha o “na 

minha caixa e correio”. Eu fazia livros pro blog, pra mostrar os livros em vídeo, ahm, não 

conhecia mais ninguém que fazia em português, depois eu conheci a Tati Feltrin, que ela fazia 

vídeos sobre livros, e eu fiz inspirada realmente nos blogs internacionais, e depois eu fiquei 

meio enjoada de fazer “na minha caixa de correio”, eu vi que não tinha mais muito sentido e 

tudo mais, comecei a fazer uns vídeos diferentes e hoje é isso aí, ahm, mas já faz muito 

tempo, eu acho que foi dois mil e nove... dez, dois mil e dez, eu acho que foi. Esse canal não é 

tão... esse canal que tá agora não foi o primeiro que eu comecei a fazer vídeos, foi num outro 

canal, mas eu excluí todos os vídeos, então esse aqui tem um pouco mais de um ano.  
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“Como você reage quando não gosta do final de um livro?”. Não sei, eu fecho o livro e vou 

reclamar disso no Twitter [riso]. É, não sei. Eu nunca tive vontade de fazer muita coisa com o 

livro. Eu só fecho o livro e vou reclamar sobre isso, às vezes, muitas vezes eu faço tipo 

muitos, muitos tweets se eu não gosto muito do livro e tudo mais, então... é, eu reclamo no 

Twitter [risos]. 

 

“Com que frequência você espia a última página de um livro para ver o que acontece no 

final?”. Eu nunca, nunca, nunca faço isso! Eu acho assim, que é uma heresia fazer isso, de 

saber o final, ahm, porque se o autor quisesse que você percebesse a história, soubesse a 

história antes, ele teria feito aquela coisa de ir pro futuro, voltar e tudo mais, então eu acho 

muito sem sentido, é, espiar o final de um livro. Eu odeio spoiler, então... às vezes quando eu 

quero saber a quantidade de páginas que tem um livro eu tomo muito cuidado pra não ler 

nada, nada do que está escrito na última página, às vezes acabo, meu olho acaba desviando, 

mas eu detesto, detesto! Não sei como vocês conseguem fazer isso.  

 

E por último, quem você vai marcar. Eu não vou marcar ninguém, mas vou deixar aqui pra 

quem quiser fazer. Não se esqueçam de deixar os... é, colocar os créditos nos vídeos de quem 

fez, quem traduziu e tudo mais. E é isso! Eu espero que vocês tenham gostado, se vocês 

tiverem mais perguntas sobre como eu leio e tudo mais, podem deixar aqui embaixo que 

quem sabe eu faça um vídeo sobre isso. Não se esqueça de deixar um “gostei” e compartilhar 

o vídeo e se inscrever no canal, porque ajuda muito a divulgar o meu trabalho, e... era isso! 

Um beijo, e tchau! 
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ANEXO C – Transcrição do vídeo da tag “Confissões de um bibliófilo”, do canal Tiny 

Little Things. 

 

 

Título: TAG: Confissões de uma bibliófila 

Endereço: < https://www.youtube.com/watch?v=WglTGxwgK2k>. Acesso em 19 jan. 2016. 

Duração: 11 minutos e 49 segundos. 

 

[ Vinheta de abertura] 

Tatiana Feltrin: Olá! Bom, hoje então eu vou responder a tag “Confissões de um bibliófilo” 

que eu vi lá no canal da Jotaplufts, aliás, Jotapplufts, minha mentora transcendental de tags, tá 

[risos]. Ela sempre tem vídeos muito bacanas de tags, tanto as escolhas dela como as respostas 

são sempre de vídeos muito divertidos. Então se você não conhece o canal da Jotaplufts, eu 

vou deixar aqui na tela e lá embaixo também na descrição do vídeo o link para o canal dela, 

para esta tag e também para o vídeo original e para quem traduziu também, tá. Então vamos 

lá, então.São dez perguntinhas. 

 

A primeira pergunta é: qual é o gênero de literatura que você se mantém longe? E aí eu achei 

muito engraçado porque eu concordei com a resposta da Jota, né... ela vai dizer que passa 

longe de pornovovó, só que a definição dela de pornovovó é um pouco diferente da minha. Eu 

chamo de pornovovó aqueles livros de banca de revista. Mas aí calma, deixa eu explicar 

direitinho o que é isso. Eu acho que existe uma certa confusão hoje em dia. Quando a gente se 

refere a livros de banca de revista a gente tá falando daqueles livros que são feitos para bancas 

de revista, como por exemplo aqueles “Julia”, “Sabrina”, não sei nem se existe ainda, gente, 

mas eram romanções super água com açúcar e com um teor meio sexual ali no meio também, 

ahm, com capa super cafona. Eu lembrei também daquele modelo loiro cabeludo Fábio, que 

tava sempre em todas as capas desses livrinhos, tá... então era esse tipo de livro. A edição 

também era bem... como é que eu vou dizer, era bem simplesinha, era papel de gibi mesmo, 

com a capa bem molenga, enfim. Então, esses são os livros de banca de jornal. Quando eu 

falar de livro de banca de jornal, é disso que eu to falando. Porque o quê que acontece, 

principalmente lá em São Paulo, na região da Avenida Paulista principalmente, existem 

bancas de jornal gigantes, né, gigantescas, que vendem livros. Mas aí eu acho que eles tem, 

sei lá, um contato com editoras que distribuem pra eles, enfim, são livros mesmo. E algumas 

ainda vendem esses romanções, cês sabem do que eu to falando. Se não sabem procura no 
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Google, coloca lá “livros de banca de revista, Julia, Sabrina”, cês vão ver o quê que é, tá. Eu 

passo longe deles, quê mais que eu passo longe? Eu passo longe de... eu não vou nem dizer 

que eu passo longe de autoajuda não, porque as vezes eu até paro pra dar uma olhada, e 

quando eu era bem adolescentezinha, as minhas irmãs que eram mais velhas, né, são mais 

velhas do que eu, costumavam ler livros de autoajuda e eu lia o que eu tinha a mão ali, gente, 

então eu acabava lendo alguns também. Tinha um muito engraçado que chamava “Você pode 

curar sua vida” [risos]. Eu achava um barato aquele livro! Eu devia ter, sei lá, uns nove anos 

quando eu descobrir esse livro, e tinha sempre assim, sei lá, se o seu problema de saúde era 

dor de cabeça, aí tinha uma frasezinha que você tinha que olhar pro espelho e mentalizar 

aquela frase e repetir, que era sempre assim: “eu me amo e me aceito”, sabe [risos]. Tinha 

umas coisas assim... [risos]. Agora cê me imagina aos nove anos de idade [risos] fazendo isso 

[risos]. Era muito engraçado! Enfim, “Você Pode Curar Sua Vida” me marcou, gente... mas 

tá, eu não fujo de autoajuda. Ainda tem alguns assim que eu até acho bacanas. Quem eu fujo?! 

Ah, eu fujo de YA22 repetitiva, não aguento mais livros que começam com o título “A menina 

que...”, “A garota que...”, “O menino que...”, não! Não dá. Esses eu fujo, tô fugindo mesmo 

[risos], tá! E eu acho que é isso, se eu me lembrar de mais algum outro estilo de livros do qual 

eu to fugindo eu conto aqui pra vocês. 

 

Segunda pergunta, “qual é o livro que você tem na estante e tem vergonha de ainda não ter 

lido?”. É um livro que eu vou esperar o momento. Porque ele já tá na minha estante, ó 

[estalando os dedos] faz muito tempo. Eu comprei por indicação da minha amiga Emanuela, 

que é a biografia do Truman Capote, tá. Vai aparecer a capinha dele aqui do lado. Eu tenho 

essa biografia faz muito tempo, é um livro que eu tenho certeza que eu vou adorar, e enfim, 

mas não li ainda e não tem um porquê! Não tem explicação! [risos] Da próxima vez que eu 

for pra São Paulo eu vou trazer ele pra cá, pra ver se... né, pra ver se chega o momento, mas... 

é isso. Eu tenho vergonha porque faz muito tempo, e acho que a Manu até parou de me 

perguntar, desistiu já de me perguntar se eu já li esse livro. 

 

Terceiro, “qual o seu pior hábito enquanto leitor?”. É... eu não tenho assim, hábitos tão 

horríveis. Eu acho que eu já até comentei com vocês em outras tags que eu faço essas 

marcações, né, com “flagzinhas”, com esses “post itszinhos” mais compridinhos e tal, e que 

quando eu vou emprestar esses livros pra alguém, tem gente que se incomoda. Minha irmã é 

                                                           
22
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uma que sai tirando tudo, enfim... eu não ligo, eu já li, já marquei, já fiz vídeo, enfim... aí não 

ligo mesmo. Não é um hábito ruim pra mim, é ruim pra quem vai ler o livro depois de mim, 

na verdade. Então... mas eu venho percebendo que eu estou desenvolvendo um hábito que eu 

considero ruim, e que eu nunca achei que eu fosse precisar desenvolvê-lo, mas eu tenho isso, 

e eu não sei há quanto tempo eu tenho isso, que é aquela coisa assim, ó, vamos ver se vocês 

fazem isso também. Quando eu to com uma certa dificuldade em me concentrar por causa de 

barulho ambiente ou seja lá o que for, eu começo a ler a frase que eu estou lendo em voz alta. 

E aí quando eu retomo, né, a minha concentração, eu volto a ler em silêncio. Isso deve ser um 

negócio irritantíssimo pra quem tá ao meu redor, mas... e eu também acho ruim, enfim, eu não 

sei, eu percebi há pouco tempo que eu tenho feito isso, mas... sei lá, de repente nem é um 

hábito tão ruim assim [risos]. Mas é dessa forma que eu consigo recuperar a minha 

concentração. 

 

Aí na número quatro tem duas perguntas, né. A pergunta original da tag em inglês era sobre 

ler essas provas de livros e tal. Eu faço pareceres para editoras. Inclusive quem quiser me 

mandar livros pra fazer parecer, né, se você for de alguma editora, enfim, entra em contato 

comigo, meu email tá lá embaixo. Ahm, então o que que é isso, eles enviam pra você aqueles 

livros que ainda não foram editados pra você fazer uma avaliação, fazer um comentário, 

devolver pra editora e tal. Nós somos pagos pra isso, tá, isso é um trabalho. Então, eu não 

recebo tantos assim, eu costumo ler de um a dois por mês e tem mês que eu não recebo 

nenhum pra ler e tal, mas eu leio todas as cópias que ainda não foram publicadas e que, né, 

pras quais as editoras me contratam pra leitura sim. Mas aí, tem a pergunta adaptada pro 

português que ficou assim: “você costuma ler a sinopse antes de ler o livro?”.  É, eu procuro 

saber alguma coisa sobre aquele livro antes de comprá-lo sim. Já foi o tempo que a Tatiana 

saia comprando livro por causa de capa, enfim, fiz isso poucas vezes também na vida, mas eu 

preciso saber do que se trata o livro, eu vou ler atrás, vou ler um comentário, eu vou procurar 

um vídeo aqui no YouTube, uma resenha na internet, enfim, eu preciso saber se... né, eu não 

vou ficar gastando mais dinheiro assim às cegas, né gente. Não faço mais isso não. 

 

Número cinco: “qual é o livro mais caro da sua estante?”. Gente, o livro mais caro da minha 

estante... a Jota mostrou o “Absolut Sandman” dela, mas eu acho que eu tenho livros mais 

caros do que aquele. Se você for contar com a coleção completa do Sandman é lógico que, né, 

gastei ali até o que... [risos] né, vou passar a vida pagando aquelas prestações, digamos assim! 

[risos]. As minhas duas edições especiais d’Os Miseráveis também não foram nada baratas, 
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acho que é isso, acho que foram as minhas duas edições d’Os Miseráveis mesmo, são os 

livros mais caros. Uma daquelas edições eu comprei antes de saber que eu tinha direito a 

desconto de professor com as editoras, então eu paguei mais de cem reais, gente! [suspiro] É 

de doer, não é... enfim, não paguem mais de cem reais em livros, gente, por favor! Aprendam 

comigo, tá. 

 

Número seis: “você compra livros usados e em sebos?”. Sim, com certeza! Não tenho o 

menor... enfim, não tenho o menor preconceito com livro de segunda mão... então 

principalmente assim, livro que você sabe que a edição já está esgotada, né... e aí você 

encontra por milagres, assim [risos]... ahm, na Estante Virtual, por exemplo... não tenho 

problema nenhum em comprar livro usado, adoro sebos, os sebos do centro de São Paulo são 

muito bons, aqueles ali da... da Praça da Sé, né... das imediações da Praça da Sé, ali eu 

recomendo muito o... Sebo do Messias, que é gigantesco! Teve uma época que eu ia lá todo 

fim de semana, eu já era amiga dos funcionários, quando eu precisava ir ao banheiro eles me 

davam a chavezinha do banheiro dos funcionários, inclusive [risos]. Agora faz tempo que eu 

não vou lá. E na mesma calçada, assim, você sai do Sebo do Messias e ao andar pra esquerda, 

bem de esquina tem o Sebo do Moisés [risos]. Eu sempre achei isso hilário! E é um sebo 

também, mas esse é um sebo assim mais... como é que eu vou dizer assim, não vá sozinho ao 

Sebo do Moisés, e não é nem por nada não, é porque eu tenho certeza que aquele sebo é 

assombrado! Tem que subir umas escadinhas estreitas, e as prateleiras são todas meio 

sombrias, mas é um sebo super legal também. 

 

Número sete: “qual é a sua livraria física preferida?”. Bem, eu gosto de livrarias hoje em dia 

para passear. Eu não compro mais nada hoje em dia nas livrarias. Eu já respondi isso em 

alguma outra tag também. Eu gosto de ir a uma livraria, pegar o livro na mão, tirar uma foto 

com o telefone, depois em casa eu procuro, né, pelo título do livro eu procuro e compro mais 

barato na internet, se for o caso. Mas, enquanto passeio, as livrarias da... Avenida Paulista são 

bem bacanas, eu gosto bastante da Martins Fontes, e da... né, supra-sumo das livrarias legais, 

que é a Livraria Cultura do Conjunto Nacional, adoro aquela livraria! Eu já dormi naqueles 

pufs, gente! Enfim, sensacional aquele lugar. Aqui no Rio eu conheci algumas das Livrarias 

da Travessa, achei bacana também, mas os preços são mais impraticáveis ainda do que os da 

Livraria Cultura, gente, como isso é possível?! Enfim, pra mim, pra Tatiana particularmente, 

eu não consigo mais gastar o preço que eu gasto em livraria física. Hoje em dia tá bem difícil 



97 

 

da gente encontrar livro em livraria física com valor que valha a pena, tá. Com preço que 

valha a pena. 

 

Pergunta número oito, “qual é a sua livraria online preferida?”. Bem, se eu for comprar livros 

importados, eu gosto muito da Amazon.com, ou da The Book Depository, tá. O que acontece 

as vezes é que o Book Depository, ele não cobra frete, então ele diz lá que o frete é gratuito. 

Só que o valor do livro é bem mais alto do que o valor do livro na Amazon, e dentro da 

Amazon eu costumo comprar com vendedores que vendem pela Amazon porque ai o preço é 

mais baixo também. Então tem uns truquezinhos pra você comprar por ali e não pagar tão 

caro, pagar com frete e ainda sair mais barato do que no Book Depository, depende. Então eu 

sempre checo nessas duas livrarias, tá, pra ver qual vai ficar mais em conta, qual é o mais 

vantajoso. Agora livros nacionais eu compro onde tiver mais barato, gente, eu vou lá no 

Buscapé e vejo onde tá mais barato e compro. Submarino, Saraiva, Livraria Cultura, enfim, 

qualquer loja online, o preço tá mais barato, é lá mesmo que eu vou comprar. 

 

Número nove, “você tem um orçamento mensal para comprar livros?”. Não... acho que nem 

na época em que eu comprava bastante livros eu tinha. Como eu to fazendo aquele meu 

projeto de dez livros mais um, né, eu vou acabar comprando livro uma vez a cada dois meses, 

então... sei lá, eu vou gastar a cada dois meses no máximo uns sessenta reais, então, na 

verdade não. 

 

E a pergunta número dez é “quem você tagueia?”. Bem, como de costume... vou taguear você 

que viu o vídeo e ficou com vontade de responder as perguntas também, fique a vontade. Mas 

como é uma pergunta oficial da tag eu vou ter que taguear pessoas. Então, vou taguear então a 

Ju Gervazon, faz tempo que não responde tag, vou taguear a Pati também, Patrícia Pirota, 

assim que ela voltar com o canal, de repente se ela tiver aí, sei lá,  vontade de responder uma 

tag, de repente ela pode responder essa, vou taguear também a Mariana Vixen, que agora vai 

voltar a fazer vídeos sobre livros, então Mariana, no dia que você tiver um tempinho aí pra 

responder essa tag, responde aí que a gente vai gostar bastante. Certo? 

 

E é isso então, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a 

compartilhar, um beijo pra todo mundo, até mais. 

[vinheta de encerramento]. 
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ANEXO D – Transcrição do vídeo da tag “Como eu leio?”, do canal Tiny Little Things. 

 

 

Título: TAG: Como eu leio 

Endereço: < https://www.youtube.com/watch?v=Ag59pMtpFk0>. Acesso em 20 jan. 2016. 

Duração: 10 minutos e 7 segundos. 

 

[Vinheta de abertura] 

Tatiana Feltrin: Olá, bom... Então hoje eu vim responder a tag “como eu leio” essa tag foi 

traduzida por... pela Vanessa do canal central de leitura, eu vou deixar lá embaixo então tanto 

o vídeo original quanto o vídeo da Vanessa, certo?! Bom, são oito perguntinhas...  

 

Vamos lá então, primeira pergunta: Como você descobre sobre novos livros para ler?  

Xii [risos], eu acho que a forma principal hoje em dia é através dos canais do YouTube, né, 

tem zilhares de canais ai eu acompanho, não tantos quanto eu gostaria, mas eu acompanho 

vários e sempre pego dicas com o pessoal também e continuo passeando nas livrarias. Então, 

cada vez que eu passeio em uma livraria eu, ah, acabo descobrindo de três a quatro livros ali 

que eu acho interessante, tal, boto na minha listinha metal. Antigamente eu tirava foto das 

capas dos livros pelos quais eu me interessava nessas incursões pelas livrarias, mas eu fui 

assaltada, levaram o meu celular e só agora que eu consegui um celular com o qual eu 

conseguiria fazer isso, mas eu perdi essa mania, mas enfim, tem essa lista infinita de livros 

que a gente vê por ai, tem também nas livrarias, que mais... Blogs, canais... Já falei... E 

indicações também, tanto as indicações que vocês fazem, a gente acaba descobrindo bastante 

coisa pra ler também. É... Digo vocês assim, o pessoal que deixa comentários e tal... como 

também os meus amigos que leem bastante, sempre acabam me dando alguma dica, família 

mesmo e... Ahhh, tudo isso contribui para lista infinita de livros que eu ainda quero ler um 

dia, certo?! 

 

Vamos lá então, segunda pergunta... Como você entrou nesse mundo da leitura? Eu fiz um 

vídeo em 2012 chamado: “eu Tatiana F,. bibliomaníaca, eu vou deixar esse link aqui na tela 

do vídeo e também lá embaixo pra quem não viu ainda... Lá eu conto TIM TIM por TIM TIM 

como foi a minha história com os livros, como é a minha história com os livros e tal... Vou 

deixar o link lá embaixo, mas resumidamente eu comecei a ler muito cedo, dos quatro para os 

cinco anos de idade, meu pai principalmente ele lia muita história em quadrinho pra mim né... 
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Eu adorava revista da turma da Mônica e.... e eu decorava de tanto eu pedir para ele contar as 

mesmas histórias eu acabava decorando, né... os balõezinhos e tal... Com isso eu fui 

associando o som com aquilo que estava escrito e foi assim que eu aprendi a ler, foi assim que 

aprendi a ver as horas também. Inclusive umas das histórias que eu mais pedia para ele ler, eu 

me lembro até hoje, era uma historinha de um gibi especial da turma da Mônica sobre Magia, 

então a capinha era a Mônica vestida de bruxinha em cima de uma vassoura, tinha a Magali 

também e a historinha principal eram as duas, né, indo participar de uma convenção das 

bruxas... Era uma história meio que baseada na feiticeira, né, no seriado a feiticeira... e eu não 

acho esse gibi em lugar nenhum, eu acho que, né, de tanto eu manusear e tudo mais ele deve 

ter se desintegrado e sumido eu tinha quase certeza de que tinha guardado ele aqui em casa, 

mas não tenho mais... Então se você sabe de que historinha eu estou falando, se você sabe de 

algum almanaque da turma da Mônica em que essa historinha tenha aparecido de novo, por 

favor, me digam... E enfim, se você se interessa pela versão estendida de onde eu falo como 

foi que eu comecei e o que que eu fui lendo e etc... tem o vídeo lá embaixo. Tá bom? 

 

Pergunta número três: Como seu gosto literário mudou com o passar do tempo? Também tá lá 

naquele vídeo [risos], mas eu vou dar aqui uma enxugada na história... É... então, eu comecei 

lendo história em quadrinhos e livros infantis e ai eu passei a ler tudo que tinha aqui em casa. 

Então eu tinha minha irmã mais velha que gostava muito de romances baseados em deuses 

egípcios e coisas to tipo e faraós e etc. E ela também gostava de autoajuda, então ela tinha 

muito livro de autoajuda e sobre o Egito Antigo aqui em casa.. Ai eu tinha minha irmã do 

meio que gostava de ler os clássicos da escola, enfim, ela foi a primeira pessoa que eu conheci 

que gostava de ler os clássicos que eram obrigatórios na escola... Ela gostava também do 

Paulo Coelho. Ai eu tive minha mãe que sempre gostou de romances, ela tem uma coleção de 

romances aqui de uma personagem chamada Angélica, um livro francês, então eu acho que 

tem quatorze volumes e ela vive me atazanando para eu ler esses livros e até hoje eu não li 

ainda, mas ela gosta de “E O Vento Levou”, “Morro dos Ventos Uivantes”, outras coisas 

diferentes também, mas tudo assim... mais romanção mesmo... Meu pai não era muito de ler 

não, ele lia mais os gibis ali pra gente, jornal e só. E acho que é isso... Então eu fui lendo tudo 

que eu tinha aqui em casa e a gente tinha coleção de clássicos, sabe, então... nas férias depois 

que eu esgotei os livros que eu tinha aqui em casa então eu passei a ir a biblioteca publica... 

Eu já tinha uma certa idade que eu podia andar sozinha e a biblioteca publica ficava meio 

longe aqui de casa... Então eu já tinha terminado de ler tudo em casa, comecei a frequentar a 

biblioteca, ai eu passei a escolher por sinopse, por titulo de livro, então assim, eu li de tudo 
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um pouco, eu gosto de tudo um pouco... Dizem que quem gosta de tudo não gosta de nada e ai 

paciência né... Vai saber. 

 

Pergunta de número quatro: Com que frequência você compra livros? Hoje em dia, passada a 

minha fase de despirocamento por promoções da internet, que durou, sei lá, uns três anos, já 

faz mais de uma ano que eu compro... no ano passado eu quase não comprei livros, devo ter 

comprado sei lá... quatro livros durante o ano, mas teve a bienal que eu acho que eu comprei 

três, então sei lá... Deixa pra lá, que sejam dez... É, esse ano eu vou comprar um livro, ou uma 

coleção por mês... Então em janeiro eu comprei a trilogia Musashi, né, o pessoal me corrigiu, 

obrigado pessoal, eu estava falando Muzashi, o pessoal me disse que o certo é dizer 

MuSashi... Então eu comprei a trilogia Musashi agora em fevereiro eu ainda não comprei 

nada, mas vou procurar pra comprar um por mês. 

 

Pergunta número cinco: Como você entrou nesse mundo dos canais literários? Bom, eu já fiz 

um vídeo contanto só sobre isso também, vou deixar o link lá embaixo.. É... Quando eu 

comecei a falar sobre livros no YouTube ninguém fazia isso, e assim, eu não estou esperando 

que você diga: “Tatiana como você é maravilhosa, você inventou os canais literários” Não, 

não é isso... É gostaria que você me desse crédito de vez em quando, principalmente quando 

você resolver fazer um tipo assim: “Você escolhe” ou os “quadrinhos do mês” ou alguma 

coisa do tipo, eu gostaria que você me desse crédito sim, não vou mentir pra você tá... [risos]. 

Ah, mais, é só isso, eu não inventei a roda, não tinha parâmetro, não tinha em quem eu me 

espelhar, minha primeira bookshelf tour ai o pessoal mais antigo que se lembra foi um 

negócio assim que eu fiz de pijama em um domingo de manhã, sei lá, só faltava ter bobs no 

cabelo, assim eu mostrei e não tinha bookshelf tour, eu chamava de coleção de livros... Então 

foram acho que umas três semanas ai gravando a coleção de livros e ai eu comecei a gravar 

uma vez a cada quinze dias um que eu estou lendo, então mostrava, dizia onde tava, se tava 

gostando dos livros ou não esse tipo de coisa, a gente fazia bastante vídeos de maquiagem era 

época, todo mundo fazia, eu também fazia, mas os meus vídeos de comprinhas que hoje em 

dia é uma párea da sociedade, se você faz livros de comprinhas é a mesma coisa que a gente 

aqui dos canais literários fazer vídeos de caixinha de correios... Tá... Enfim [risos], nos meus 

vídeos de comprinhas eu mostrava o que eu tinha comprado no mês e também os livros que 

eu tinha comprado, e aos poucos o pessoal foi pedindo... “Ah, fala o que você está lendo...” E 

as vezes eu ficava um tempo sem mostrar e ai eu decidi que eu ia falar sobre livros. Eu já 

estava cansada das maquiagens, eu já estava cansada do “mostre o seu...” complete a frase... E 
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eu, ah tá bom, vou falar sobre livros. Daí um tempo, sei lá, pouco mais de um ano eu comecei 

a descobrir os canais que faziam caixinhas de correio que eram canais que eram atrelados a 

blogs, então tinha uma sessão no blog das meninas e dos meninos que mostrava os livros que 

tinha chegado das editoras e o que eles tinham comprado, né... naquela semana, e ai eu passei 

acompanhar estes canais e por ai foi, certo...  

 

Número seis: Como você reage quando não gosta de final do livro? Como eu reajo... eu xingo, 

muito [risos]... ou eu xingo no Twitter, ou eu xingo pros meus amigos, ou eu reclamo com 

vocês depois, quando eu vou fazer um vídeo das leituras do mês eu acabo dando uma 

reclamada e com vocês também, mas eu não abandono o livro. Eu entendo quando as pessoas 

dizem: “Ah, eu abandonei ‘x’ livros”... Mas eu não consigo abandonar livros... Eu tenho 

aquela esperança de que o livro vá ficar bom, entendeu [risos], que não é possível que alguém 

escreveu 300, sei lá, 400 páginas e que nada se aproveite, sabe... então eu insisto eu já tive 

boas surpresas, tá... levando uma leitura que não tava fluindo assim até o final e, mas também 

já li muita porcaria gente, muita porcaria nessa vida. Quê mais... 

 

Número sete: Com que frequência você espia a ultima página do livro para ver o que acontece 

no final? Eu não faço isso, mas eu tenho uma tia, minha tia Alice que é assim que ela escolhe 

os livros, ela lê a última página o ultimo parágrafo do livro, se ela gostar desse ultimo 

parágrafo ela compra [risos], eu não consigo fazer isso gente, nunca fiz isso na minha vida...  

 

E a pergunta número oito é: Quem você vai marcar para responder essa tag? Então, assim, 

todo mundo que estiver vendo esse vídeo que tiver blog, ou canal aqui no YouTube fiquem à 

vontade para responder, tá bom... eu não vou dizer para você colocar como vídeo resposta 

nem pra mim nem pra Vanessa porque o YouTube desabilitou essa coisinha de vídeo resposta, 

então não adianta... Certo?! Mas é isso então, espero que você tenha gostado do vídeo, se você 

gostou não esqueça de dar um joinha e ajudar a compartilhar.... Um beijo pra todo mundo, até 

mais! 

[Vinheta de encerramento] 
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ANEXO E – Transcrição do vídeo da resenha do livro impresso “A Rainha Vermelha”, 

do canal Pam Gonçalves. 

 

 

Título: DICA DE LIVRO: A RAINHA VERMELHA | Pam Gonçalves 

Endereço: <https://www.youtube.com/watch?v=aDiNUygNlig>. Acesso em 8 fev. 2016. 

Duração: 4 minutos e 54 segundos. 

 

Pam Gonçalves: Oi gente, aqui é a Pam! E hoje eu to aqui pra fazer um vídeo que vocês me 

pediram muito, de um livro que eu li no começo deste mês durante a maratona literária de 

inverno, que é “A Rainha Vermelha” da Victoria Aveyard, lançado recentemente pela editora 

Seguinte. Esse foi um daqueles livros muito comentados lá fora, mas que a gente assim ó, dá 

muita vontade de ler, mas todo mundo já tava começando a fazer assim ó: “peraí, não é bem 

assim”.  

 

Nesse livro o mundo tá dividido entre as pessoas de sangue vermelho e as pessoas de sangue 

prateado. As pessoas de sangue vermelho são a ralé, são as pessoas mais pobres, as que mais 

trabalham, e as que são enviadas pras guerras nas fronteiras. E as pessoas de sangue prateado 

são a nobreza e as pessoas que possuem poderes. Só que as coisas vão começar a mudar, 

porque a Mari que é a personagem principal, ela é uma vermelha, porém, ela possui poderes. 

E isso vai causar uma confusão aí, uma questão de querer esconder ela e tudo mais, só que a 

Mari é uma pessoa que ela já tava meio que se conformando, porque a partir do momento que 

você faz, completa uma certa idade, se você não é um aprendiz, você é mandado pra guerra. E 

os irmãos delas já foram mandados, e a única que já tem um trabalho e que já é uma aprendiz 

de uma pessoa que já tem um trabalho, contrata ela como aprendiz, é a irmã mais nova. E ela 

já tá conformada que ela vai pra guerra, ela até tenta fugir e tudo mais, e acaba que descobrem 

que ela tem poderes e a vida dela vai mudar a partir disso, porque vai ter alguns conflitos 

políticos envolvendo isso. Se descobrem que ela é uma vermelha que tem poderes, os 

vermelhos podem querer se rebelar.  

 

Quando eu descobri essa história, eu fiquei assim: “nossa, que original, é diferente, eu nunca 

tinha visto isso antes”. Porém, a partir do momento que você vai lendo, você percebe que tem 

vários recortes de histórias super conhecidas. Na verdade, parece que a autora fez uma salada 

de frutas de histórias que ela achava interessante a impressão que dá é que ela, enquanto ela 
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tava escrevendo esse livro ela tava lendo outros livros e pensava: “hum, isso pode ficar bom”, 

tipo, “hum que interessante esse negócio de faísca e revolução” ou “ah, a seleção, que legal, 

adorei”, “poderes, controlar elementos e não criá-los. Genial.”. Então a partir do momento 

que você vai lendo essa história você vai percebendo que tem muitas outras histórias muito 

parecidas e ela não tenta nem disfarçar. Eu sei que é muito comum ter histórias que não são 

100% originais e que na verdade o sucesso se faz pela forma de abordagem diferente, da 

forma de contato, ou porque de alguma coisa ela fez diferente, só que nesse livro isso não 

acontece porque fica muito na cara o tipo de elemento que ela usou da outra história. Apesar 

de não ser 100% original, de eu me incomodar com essas “referências”, foi um livro que eu li 

super rápido, tem uma narrativa convidativa, porque eles... estimula querer saber o que vai 

acontecer, e, apesar de terminar esse livro incomodada demais com essas referências, me dá 

vontade, muita, muita vontade de ler o segundo! Não pelo romance, porque o romance é 

totalmente sem propósito, no começo do livro até parece que vai, hum, tem um momento ali, 

ah, pode ser que esse personagem... só que depois ela transforma numa coisa que ela não tem 

química com ninguém e fica um leque de opções, literalmente, são muitas opções que ela tem 

de “romance” e... sabe?! Não dá aquela coisa, aquela empatia, aquela vontade de “shippar” ela 

com várias pessoas, até dá no começo do livro, mas depois vai transformando num coisa tão 

sem sentido que eu assim, pera lá! Esse romance tá muito estranho, essas tentativas de 

romance estão muito estranhas. Enfim, foi um livro pra mim um pouco contraditório, porque 

eu fiquei incomodada com muitas coisas que aconteceram, com o romance, com essas 

referências, com atitudes infantis da personagem, tipo assim: “tá, tu não tá sacando isso que tá 

acontecendo?”. Mas é um livro que tem uma reviravolta, tem uma coisa que, ah, pode ser 

legal, pode funcionar no segundo livro, então por isso que eu quero ler o segundo livro, eu to 

bem ansiosa pra ler o segundo livro, só que foi um livro que... não é isso tudo, tá gente, não é 

isso tudo... vão imaginando coisas mais baixas, menores, que pode ser que funcione, mas não 

é isso tudo. Eu dei três estrelas pra esse livro... eu não sei porque eu to com vontade de ler o 

segundo, na verdade. É uma curiosidade meio estranha, mas... eu tenho vontade de ler o 

segundo e quando lançar eu com certeza vou ler o segundo. Só que [olhando pro livro], meu 

filho, tu nem é isso tudo! Não consigo entender.  

 

Gente, então foi essa a minha visão de “A Rainha Vermelha”, não foi completamente ruim e 

nem foi tão bom assim, como eu esperava, ahm, me contem nos comentários se vocês já leram 

esse livro, deixa aí, e se vocês têm vontade de ler. 
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Era isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de avaliar o vídeo pra 

eu saber se vocês tão gostando ou não, eu to tentando fazer uma nova abordagem de resenha 

pra não ficar tão grande, não tão repetitiva, e eu to tentando melhorar um pouquinho as 

resenhas pra ser mais convidativas pra vocês, e... me contem nos comentários o que vocês 

acharam dessa nova mudança, na verdade foram os últimos vídeos, na real... não foi, não faz 

muito tempo. 

 

Se inscreva no canal pra receber os próximos vídeos que vem muita coisa por aí... e beijão, eu 

vejo vocês na próxima. Tchau! 
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ANEXO F – Transcrição do vídeo da resenha do livro eBook “Amor em Jogo”, do canal 

Pam Gonçalves. 

 

 

Título: DICA DE LIVRO: AMOR EM JOGO | Pam Gonçalves 

Endereço: <https://www.youtube.com/watch?v=MX8ZkoUemXA>. Acesso em 10 fev. 2016 

Duração: 7 minutos e 10 segundos. 

 

Pam Gonçalves: Oi gente, aqui é a Pam! E hoje eu vou falar aqui sobre uma leitura que eu fiz 

recentemente, que é o livro “Amor em Jogo” da Simone Elkeles. A Simone Elkeles é uma 

daquelas autoras que fez muito, muito sucesso há uns três anos atrás nos Estados Unidos, e 

que na época que ela tava fazendo muito sucesso, muita gente pediu pra que ela fosse 

publicada aqui no Brasil, mas, a editora que trouxe não soube tratar muito bem o livro dela, 

ahm, foi lançado “Química Perfeita” numa capa ridícula, vou deixar aqui pra vocês verem 

[aparece na tela imagem da capa]. Não fez muito sucesso, não teve uma boa distribuição nem 

nada, e a Editora Globo lançou um pouco depois, alias, acho que foi no ano passado, “Amor 

em Jogo”, e trouxe essa capa também [aparece na tela imagem da capa] que hmmmmm... 

depois falemos sobre isso. Mas, é um livro bem gostozinho e a capa passa uma coisa 

diferente, então eu vou contar um pouquinho pra vocês de como é a história.  

 

A história vai ser sobre a Ashtyn e o Derek, o livro vai ser narrado pelos dois pontos de vista, 

alternando em capítulo e capítulo. A Ashtyn é uma menina que ela tem uma família um pouco 

desestruturada, a mãe abandonou ela, a irmã e o pai e depois logo em seguida a irmã dela 

fugiu de casa. Ela tentou seguir, ahm, com a vida, mas tá uma coisa meio turbulenta porque o 

pai dela meio que se desestruturou também e ele não dá atenção pra ela, ela até entrou no time 

de futebol americano porque era uma das coisas que ligava ela e o pai dela desde pequena, ela 

conseguiu na época de caloura, conseguiu entrar, conquistou a confiança dos outros meninos, 

porque é o time masculino, ahm, de futebol americano, ela é a única menina, ela conquistou a 

confiança dos outros jogadores, inclusive, no ano de sênior ela vai ser a capitã do time, uma 

coisa que era inesperada para todo mundo, pra ela principalmente, porque ela esperava que o 

namorado dela, que também faz parte do time, conseguisse essa vaga de capitão. A coisa fica 

tão surpresa que o namorado dela simplesmente não acredita e trata ela de uma forma assim, 

gente... argh! E temos o Derek que ele acaba de ser expulso do colégio interno e o pai dele tá 

na marinha, e sei lá, a única pessoa que tá pra cuidar dele é a madrasta que tem vinte e poucos 
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anos. Essa madrasta dele tem um filho de cinco anos e acaba de ficar grávida novamente. 

Quando o Derek é expulso do colégio, ela resolve que todos deveriam mudar de volta para a 

casa do pai dela, que fica em Chicago, e, adivinha! Ela é a irmã da Ashtyn, então eles vão 

morar todos juntos, só que Ashtyn e Derek já ficam no pé de guerra porque eles são os únicos 

que falam um pro outro as verdades que eles querem... aliás, que eles não querem mas 

precisam ouvir, sabe? 

  

Desde o começo eles têm esse relacionamento de ódio e esse amor que vai crescendo e ahh! 

Fica nessa tensão o tempo todo. A Ashtyn acaba odiando o Derek porque ele chega na casa 

dela e simplesmente consegue conquistar a todos. O sobrinho dela não gosta dela, acha que 

ela é uma maluca, mas morre de amores pelo Derek, e até mesmo o cachorro dela passa a 

gostar mais do Derek do que dela mesma. Só que o Derek, ele percebe... ele gosta muito da 

personalidade independente da Ashtyn, só que ela tem uma personalidade, um comportamento 

um pouco contraditório. Ela vai atrás da... da luta dela de ser a menina lá, conquistar o 

respeito num time masculino, só que quando ela tá com o namorado dela, ela se rebaixa de 

uma forma... é triste ver o quanto ela se rebaixa, da forma que o namorado trata ela, e é o 

Derek que vai botar as verdades na cara dela, só que muitas vezes ela não ouve, sabe. É uma 

coisa que dá um incômodo, porque tem muita gente que é assim, né, gente que conquista 

muitas coisas, mas quando se fala em momentos de relacionamento se rebaixa muito ao outro 

assim, e relacionamento é uma coisa que não tem que um ficar, ehm, submisso ao outro, é 

uma coisa de dois iguais, então... e ela se rebaixa muito só pra ter ali o namorado dela, mesmo 

que ela tenha que batalhar por tudo ela tá... ela se propõe até mesmo a desistir de ser capitã do 

time pra que o namorado dela seja. Gente! Em determinada parte do livro ela vai perceber o 

quê que ela tá fazendo de errado, então é uma coisa interessante de... de ler, sabe. Esse 

crescimento da personagem, mesmo que ela trate de forma essa parte do relacionamento. Ela 

percebe que ela tá fazendo errado, mas ela continua cultivando aquilo. Então o livro vai falar 

desse relacionamento dos dois, de quanto um aprende com o outro, e quanto é necessário um 

e o outro na vida deles. Eh... é um livro que parece juvenil pela capa, mas ele não é juvenil, 

ele tem uma pegada... umas cenas mais quentes, mais sensuais e eu acho que não é assim 

muito juvenil, não... não vão atrás dessa capa [aparece imagem da capa], a capa americana 

[aparece imagem da capa] não é “oh, meu deus!”, muito boa, mas é bem melhor que a 

brasileira, inclusive os outros livros da Simone Elkeles [aparece imagens das capas dos outros 

livros] tem capas mais legais, ahm, nos Estados Unidos, eu vou passando aqui pra vocês.  
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Eu não pretendia ler esses livros, na verdade. A gente passou por uma semana bem fria aqui 

no sul, e sabe eu querer ler mas não conseguir passar as folhas do livro porque tava muito 

frio?! Então o quê que a Pâmela fez?! Fui lá e procurei o meu Kindle! Só que eu não tinha 

dinheiro obviamente pra comprar nenhum eBook, não tava... não tava nas condições, então eu 

lembrei que eu to testando o Kindle Unlimited e fui procurar lá no catálogo o quê que eles 

tinham de bom pra eu ler nesse... muita gente pensa que, ahm, não tem livro bom no catálogo 

do Kindle Unlimited, se você for pesquisar mais o catálogo, gente, tem muita coisa legal. Eu 

pretendia ler o “Jogador Número Um” [aparece imagem da capa] enquanto eu tava ali 

procurando, até tipo... reservei um pouquinho o livro, mas eu continuei procurando e acabei 

achando o “Amor em Jogo”, que era um livro que eu já queria ler há muito tempo, mas não 

tive oportunidade, não fiquei muito empolgada pra comprar por causa da capa, e foi uma 

ótima eu ter conseguido em eBook, porque gente! Ler eBook no frio é a melhor coisa da vida 

[aparece na tela a frase: e no verão também!], acho que eu só vou fazer isso pro resto da vida 

quando tiver frio, [aparece na tela a frase: todo o meu amor por eBooks] porque eu não 

consigo passar as folhas! Então, simplesmente eu fico lá com meu Kindle, passando... melhor 

ainda com a luz, se for Paperwhite melhor ainda, porque eu coloco o... [risos] eu coloco o 

cobertor por cima da cabeça! E só fico lá com a luzinha passando. Eu li muito rápido! Eu li 

isso numa sentada, eu comecei a ler no finalzinho da noite e fui terminar ali, ahm, no começo 

da madrugada e eu li assim, o livro inteirinho, gente. E o livro é grandinho, o livro não é 

pequeninho não! Então eu testei com, encontrei no Kindle Unlimited, eu vou deixar os links 

aqui embaixo, inclusive “Jogador Número Um”, porque eu sei que muita gente quer ler, e eu 

também quero ler, porque vocês falam muito sobre esse livro, muito muito muito. É quase 

como “Game of Thrones”, quando vocês falam pra eu ler, todo mundo fala pra eu ler 

“Jogador Número Um”, e eu vou ler, gente. Pode deixar que eu vou ler. Então eu vou deixar 

todos os links aqui embaixo, pra se inscrever no Kindle Unlimited, e... ahm, dos livros aqui 

também, beleza?  

 

Então era isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo 

não se esqueça de deixar um joinha aí embaixo, que me ajuda muito pra saber o que vocês tão 

curtindo aqui no canal, se inscrevam no canal pra receber os próximos vídeos, me sigam nas 

redes sociais pra saber o que eu ando lendo... esse livro eu nem comentei nas redes sociais 

porque nem deu tempo, gente! Eu comecei a ler e não parei enquanto não tinha terminado! E 

é isso, eu espero que tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. 
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ANEXO G – Transcrição do vídeo da resenha do livro impresso “Guerra dos Tronos”, 

do canal Tiny Little Things. 

 

 

Título: Você Escolheu #1: Guerra dos Tronos (Vol 1 das Crônicas de Gelo e Fogo - George 

R. R. Martin) 

Endereço: <https://www.youtube.com/watch?v=tmHbCrSlRy0>. Acesso em 10 fev. 2016. 

Duração: 9 minutos e 49 segundos. 

 

[Vinheta de abertura] 

Tatiana Feltrin: Olá, hoje então vou falar pra vocês do incrível “Guerra dos Tronos”! Sim, 

eu li o “Guerra dos Tronos”! Deu trabalho, o livro é enorme, não acaba nunca. Mas é muito 

divertido, você não percebe que ele é enorme. Bom, depois a gente fala sobre isso. Vamo falar 

um pouquinho sobre o livro em si. Eu li o livro no original, comprei essa versão paperback 

baratinha aqui, aqui no Brasil eu paguei acho que 20 reais numa Saraiva. Tem cerca de 800 

páginas essa edição e, né, enfim, mas... consegui! Terminei, a tempo de fazer esse vídeo ainda 

em outubro. 

 

Esse livro então é o primeiro de uma série chamada “A Song of Ice and Fire”, não sei como é 

que ficou em português, depois eu coloco como ficou aqui, vou dar uma pesquisada. Este é 

um livro de fantasia para adultos, entenderam?! Para adultos! Ele tem um forte conteúdo 

violento, sexual e tem coisas como, por exemplo, incesto, e eu não sei se todo mundo vai se 

sentir muito a vontade lendo esse livro não, mas ele é altamente recomendável. Depois a gente 

volta nisso. Vou contar um pouquinho da história. Tem um milhão de coisas acontecendo ao 

mesmo tempo, mas a história principal do livro é a seguinte: tudo se passa num continente 

“x”, e aí nós temos um mapinha, por exemplo, nessa minha edição a gente tem um mapinha 

do norte e um mapinha do sul [mostrando livro], a maior parte da história se passa no norte, 

mas enfim, tem várias intrigas acontecendo aqui no sul. São sete reinos, mas existe um 

“reizão” que toma conta de todos esses reinos menores. Hum! Esse “reizão” tinha então 

nomeado um cara para ajudá-lo, que era... aqui no livro em Inglês eles chamam de “hand”, né. 

Eu não sei como é que ficou em português. Se alguém da Editora Leya quiser me mandar um 

livro em português eu vou agradecer. Mas tem lá esse cara que seria a mão direita do rei. Esse 

cara morre, e aí nós temos então o Lord Eddard, que desconfia muito da morte desse cara e 

ele resolve dar uma investigada pra ver se esse cara morreu de morte natural mesmo ou se ele 
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foi assassinado. Esse Lord Eddard, ele é o senhor de uma dessas terras do norte, de um destes 

sete reinos, chamado Winterfell. Boa parte da historia se passa em Winterfell. A família desse 

cara então, que é a família Stark, é a família principal deste livro, não sei se eles continuam 

sendo os principais nos demais livros. Então a gente tem o Ned, que é o Sean Bean na série da 

HBO, que a gente gosta do Sean Bean, ele é legal! Eles têm cinco filhos e o Ned tem um filho 

bastardo chamado Jon Snow, que é um dos personagens mais bacanas do livro na minha 

opinião, e ele é bem estranho, uma figura meio sombria, assim... bem bacana. No comecinho 

dessa história, eles encontram ali perto de casa uma lobona que tinha morrido, e os lobinhos, 

né, os seis lobinhos estavam lá se alimentando do corpinho da mãe, aquela coisa né, histórias 

medievais tem dessas coisas, enfim... e aí... como o Lord Eddard tem seis filhos né, cinco 

mais um bastardo, cada um ficou com um lobinho. Esses lobinhos passam então a proteger 

esses filhos e tudo mais, e... esses lobinhos me lembraram muito os “daemons”, do Phillip 

Pullman. Não sei se quem leu os dois livros teve essa relação também, mas eu tive, tive essa 

impressão. O que acontece agora com a morte dessa Mão Direita do rei é que o rei agora 

precisa de uma nova Mão direita, e quem é que vai ser essa nova mão direita dele?! O Shean 

Bean! Quer dizer, o Lord Eddard, ou Ned. Hum. Tem uma coisa meio Dostoievski aqui, os 

personagens vários nomes, e até eu perceber que o Ned era o Eddard levou assim... sei lá, uns 

três capítulos. Tem muita politicagem, tem muito problema familiar aqui, e problemas bem 

estranhos eu diria, viu. A trama principal da história acontece então quando Ned, agora como 

Mão Direita do rei, eh... vai pro sul junto com o rei, e ele então quer dar uma investigada pra 

descobrir o que foi que aconteceu com esse mão direita. A história... a história é muito mal 

contada, então ele vai lá... servir o rei e também fazer essas investigações por fora, hum. 

Nesse meio tempo acontece de tudo! O rei anterior, que teve seu trono tomado pelo rei atual, 

que eles tem esse cara como um grande maluco, enfim né, foi assassinado, as terras dele 

foram tomadas, ele ainda tem dois filhos vivos, que supostamente são descendentes de 

dragões. E tem também a história da própria família do rei, ou da rainha, na verdade né, que é 

uma família... enfim, ela tem um irmão anão que é o personagem mais legal desse livro! E que 

ficou mais legal ainda no seriado. O anão é o cara mais legal desse livro, não adianta. Fora o 

anão, eu já falei do Jon Snow, que é um personagem mais sombrio, o bastardo do Ned, e o 

próprio Ned! Inclusive, a respeito do Ned, eu vou fazer... eu vou ser obrigada a fazer um 

desabafo super spoiler, hein! To avisando, só pra quem já leu o livro, hein! Quem não leu o 

livro, para antes do spoiler! Depois não fala que eu não avisei! Mas enfim... o Ned... na 

verdade o Ned é o meu personagem preferido de todos, apesar do anão ser fantástico, 

sensacional. As personagens femininas, ahrg! Eu gostei da Catelyn, se bem que eu acho ela 
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bem injusta com o Jon Snow e com os demais filhos, né. Ela tem um filhinho pequeno, o 

Bran, que é testemunha de uma coisa terrível acontecendo entre a rainha e o irmão dela, quem 

prestou atenção no início do vídeo já deve tá imaginando o que foi que ele viu... hum. E o 

irmão da rainha simplesmente joga ele pela janela, ele cai, enfim... estamos falando de reinos 

e castelos, né. Ele cai milhões de metros e não morre! Mas ele fica paralítico. E essa mãe 

passa muito tempo cuidando só desse filho, deixa os outros pra lá... mas assim que o bicho 

pega, que o Ned vai pro sul lá, junto com o rei, ela se mexe, ela vai tomar conta ali do que tá 

acontecendo, vai dar umas investigadas também no que ela pode, então a Catelyn acabou 

sendo minha personagem feminina preferida. A dragoazinha, dragonetezinha, não sei... qual o 

feminino de dragão? Ahn... até que é bacaninha também, né. Uma coisa curiosa a respeito 

dessa personagem é que no livro ela tem 13 anos de idade. Na série, como vocês podem ter 

visto, ela tem uma idade mais adequada pra o que acontece com ela no livro, se é que vocês 

me entendem. Aliás, ela não é a única, vários personagens no livro tem idade entre dez e 14 

anos, e na série parece que eles tem 23, sabe?! Mas a gente entende. Os elementos fantásticos 

que permeiam a história no livro são bem bacanas, e assim, são muitos personagens, muitos 

personagens. Mas eu concordo com a Mariana Gastal quando ela diz que... eh... o autor, o 

George Martin, ele dá um foco maior pra aqueles personagens que vão ser os mais 

importantes na história mesmo. Os personagens secundários... são muitos nomes, a gente não 

vai lembrar de todos eles, mas enfim, a história segue. Esqueci de falar das filhas, ahrg! Eu 

gosto da Arya. A Arya é o tomboy da história, é o meninão, né, é uma meni... que quer 

aprender esgrima, quer participar de guerras e tudo mais, ela é a mais bacana. Agora a irmã 

mais velha dela é uma insuportável! Que menina chata, a Sansa! E que eu apelidei de Sonsa, 

na minha cabeça. E tem a Cersei, que é a rainha, a grande... “oi, você aí, quê que cê pensa que 

cê tá fazendo?”. Mas tem uns momentos nesse livro que me dá até uma dózinha da Cersei. 

Uma das coisas mais legais desse livro é que esses personagens, eles não são simples! Eles 

não são totalmente bons ou totalmente maus, eles são... humanos, digamos assim! O próprio 

Ned que é o cara mais honesto da história toda tem lá um bastardo que ele não conta pra 

ninguém quem é a mãe, e coisas do tipo, hum. Então quando você começar a ler esse livro e 

você achar que tá manjando dos personagens, calma, você não viu nada ainda. Agora falando 

sobre a escrita do JRR Martin, eu gostei bastante, eu achei que o cara foi muito esperto em 

fazer capítulos curtos e colocar o foco de cada um desses capítulos em um personagem. 

Esperto você, muito esperto. Ou seja, a leitura vai, a leitura flui, e você nem percebe que você 

já leu tipo... duzentas páginas em um dia. Gente, esses livros são muito bons, eles merecem 

ser lidos! Mas ó, vou falar uma coisa pra vocês, entretenimento. Entretenimento de boa 
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qualidade. Se você tá procurando profundidade, questões humanas, você vai encontrar aqui 

também. Falando um pouquinho sobre a série da TV, eu achei ela bem fiel ao livro, lógico né, 

que ficou um zilhão de coisas de fora, essa questão da mudança da idade das personagens eu 

achei que foi... é compreensível, né... depois que cê lê o livro, você fala assim, ah... é, não ia 

dar. Mas eu achei o elenco muito bom, achei que a série foi muito bem feita, é lógico que vai 

ficar um milhão de coisas de fora, minha gente, 800 páginas né, de... intrigas, traições e hum... 

hum! Não ia caber em dez episódios de uma hora... bom, fica aí então essa dica desse livro 

incrível! Que assim, não se assustem com o tamanho do livro, com o tamanho da fonte, vocês 

vão ler isso super rápido. Me deu até assim uma dorzinha na consciência por não ter lido 

quando vocês começaram a pedir pra que eu lesse esse livro, tipo, há um ano atrás [risos]. 

Mas gente, obrigada pela paciência, ta aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Beijo pra 

todo mundo, até mais. 

 

[Texto na tela – “ATENÇÃO: momento desabafo- SPOILER!! (só pra quem já leu o 

livro...)”] 

Bom, então, momento desabafo. Eu me apeguei ao Ned ao longo da história! E aí ei fiquei 

chocada quando mataram o Ned, eu achei que ele ia... que ele ia substituir o rei no trono e 

tudo mais... “ahmeudeus”, eu fiquei muito chocada! Eu reli o final daquele capítulo acho que 

umas três vezes, tipo, não acredito que é isso que tá acontecendo! Ah seu Martin, porque é 

que cê fez isso comigo! Sabe?! Mas, foi uma coisa bem “ah, a vida continua”, e aí tem lá os 

próximos capítulos e o gancho enorme que ele deixou pra os próximos volumes. Mas... fiquei 

chocada com a morte do Ned. Ainda to um pouco triste. Beijo pra todo mundo. 
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ANEXO H – Transcrição do vídeo da resenha do livro eBook “The Cuckoo's Calling”, 

do canal Tiny Little Things. 

 

 

Título: The Cuckoo's Calling, JK Rowling* ( O chamado do cuco ) 

Endereço: <https://www.youtube.com/watch?v=d_CFjLEnx3o>. Acesso em 10 fev. 2016. 

Duração: 7 minutos e 9 segundos. 

 

[Vinheta de abertura] 

[Texto na tela: “Olá! : )”] 

Tatiana Feltrin: Bom, nesse último fim de semana a gente ficou sabendo que a JK Rowling 

lançou um livro novo sob um pseudônimo, né. Ou seja, ninguém sabia que ela tinha lançado 

um livro novo. Se eu não me engano, o livro foi lançado em abril, e... enfim, caiu como uma 

bomba a notícia! De repente tava todo mundo indo, né, nas lojas que vendem ePubs, né, e 

tudo mais pra poder comprar a versão para eReader, né, do livro “The Cuckoo's Calling”, 

escrito pelo Robert Galbraith, acho que é assim que pronuncia o nome dele. E eu também não 

fiz diferente, aproveitei que eu tenho um Kindle e acabei comprando, né, o eBook desse tal 

desse livro e comecei a ler. Quando eu vi que ele tinha mais de 400 páginas, eu pensei assim, 

“caramba, eu vou demorar um pouco pra ler esse livro”. Mas, que nada, gente. Li super 

rápido, e vamos falar um pouquinho sobre esse livro então. 

 

 Bom, essa história vai girar em torno do suposto suicídio de uma supermodelo internacional, 

fantástica, maravilhosa, que se jogou teoricamente da janela do prédio dela. Enfim, tava muito 

na cara que tinha sido suicídio, então as pessoas, né, deixaram aquilo passar, só que o irmão 

dela não acredita que aquilo tenha sido um suicídio. Ela acredita que alguém tenha [assovio] 

empurrado ela da janela. Então ele vai procurar uma agência de detetive particular. Gente, a 

coisa mais legal do mundo essa agência! [risos] Porque assim, tem um cara só, que é o grande 

detetive da agência, ele é um ex-militar, né, o que é um pouco curioso. Ele acabou de sair de 

casa, provavelmente a esposa o expulsou de casa, ou alguma coisa do tipo, e ele tá morando 

nesse escritório, ele tem uma assistente que... assim, como ele não tem muito dinheiro, né, pra 

pagar uma assistente, ele aceita funcionários temporários de uma agência “x” ali, como se 

fosse estagiários, né. Então ele fica com a pessoa por duas semanas, depois manda embora 

pega outra, pra ele não gastar dinheiro. Afinal, ele tá passando aí por alguns apuros, e a 

agência tem apenas um cliente, que é uma senhorinha que quer que ele siga o marido, pra 
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saber se ele está a traindo, enfim né. Tá lá ele nessa situação terrível, não tem mais onde 

morar, tá morando no próprio escritório, só tem uma cliente, não tem como pagar uma 

assistente, então ele tem lá esses temporários... tá devendo pra deus e o mundo, até que 

aparece o irmão dessa supermodelo, querendo oferecer pra ele rios de dinheiro pra que ele 

investigue esse suposto assassinato. E assim, o curioso é que ele está nessa situação terrível, 

mas ele... no primeiro momento ele não quer aceitar esse trabalho, porque ele tem quase 

certeza que a moça realmente se suicidou, e que enfim, ele taria ali se aproveitando, né, desse 

coitado desse rapaz. Conversa vai, conversa vem, ele acaba aceitando esse trabalho. A 

funcionária temporária que ele tem durante esse período é a Robin, que já está se preparando 

psicologicamente pra ser dispensada, só que ela é super útil, enfim né. Ele acaba meio que 

contratando a Robin. E assim, esses personagens são super carismáticos assim, você vai 

gostar desses personagens logo de cara. JK Rowling vai construindo ali esses personagens e 

você vai querendo saber mais sobre eles. É muito divertida a forma que ela construiu essa 

história. É uma história totalmente despretensiosa, assim. Você vai lendo e você meio que não 

sabe pra onde você está indo, esse suposto assassinato é contado de uma forma super simples. 

Quando ela começa a construir a história da... da personagem que teoricamente se suicidou, 

ela vai incluindo alguns fatos que acontecem com celebridades, e você vai fazendo umas 

pontes assim, com histórias de celebridades que a gente conhece, sabe. A Robin é estabanada, 

ela é engraçada pra caramba, mas ela é super útil ao mesmo tempo, né, ali, pra ajudar o 

detetive. O detetive também, ele tem um lado ali, meio sombrio, o nome dele agora, eh... ele 

tem um nome forte, é Cormeron, uma coisa assim, mas ele também [risos]. Você chega num 

ponto ali no meio da história que você descobre quem são os pais dele, é, assim... então a 

impressão que eu tive ao ler esse livro era a mesma impressão que eu tinha quando assista a 

uns episódios do Arquivo X, o pessoal que assistia vai lembrar. Tinha alguns episódios assim 

que eram mais voltados pro humor, ao mesmo tempo em que tinha umas piadinhas 

incidentais, uns diálogos meio nonsense, eh, o Molder e a Scully estavam ali investigando um 

caso sério, sabe. Então ao ler esse livro eu me senti assistindo esses episódios, e tem muito 

seriado que faz isso hoje em dia também, de investigação e tal, que acaba tendo ali um 

quêzinho de comédia no meio também.  

 

Então assim, eu gostei de verdade desse livro, eu não sei se ele vai agradar a todo mundo, a 

todos os fãs da JK Rowling. Eu acredito que os fãs da JK vão gostar mais desse livro do que 

gostaram do “Morte Súbita”, porque “Morte Súbita” era um livro denso, pesado. As histórias 

de vida dos personagens era muito complicadas e tudo mais. Esse livro aqui não é bem-
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humorado o tempo todo, mas tem essa quebra de gelo né, ao longo da história assim que... 

achei sensacional! Eu paguei oito dólares nessa versão pro Kindle, e aí que a gente vê a 

mágica do e-reader né, você fica sabendo que um dos seus autores favoritos escreveu um 

livro, você baixa na hora, já começa a ler. Se eu tivesse encomendado um livro pela Amazon, 

sabe deus quando ele chegaria aqui em casa. A Livraria Cultura que é a livraria que mais 

vende,né, livros em inglês aqui no Brasil, ela ainda não tem esse livro disponível, ela tá como 

pré venda, se eu não me engano, no site. Então assim gente, tenham paciência, mas do jeito 

que as coisas são, não vai demorar muito pra chegar aqui no Brasil. Eu tentei procurar aqui na 

internet uma notícia assim de qual editora que vai editar esse livro e tal, mas, ahm, não achei 

nada ainda muito certo não, né. O que eu gostaria de ressaltar, minha gente, é que... 

[mostrando edições de Harry Potter] né... vamos esperar que isso aqui não aconteça, né, já 

mostrei isso pra vocês, eu não me canso de fazer isso, né... a gente não pode aceitar que isso 

[mostrando livros] aqui aconteça, lembrem-se disso, e isso aqui também. Gente, olha esse 

brasão aqui xerocado, com pouco toner [risos]. Enfim, eu realmente espero que isso aqui não 

aconteça com esse livro novo. O “Morte Súbita” foi muito bem editado pela Nova Fronteira, 

né, tomara que a Nova Fronteira continue aí com a JK. Sério, o livro é muito legal mesmo, tá. 

Ele não tem lá grandes profundidades, ele é um livro despretensioso, tá. Eu imagino que ela 

deva ter se divertido escrevendo isso aqui, sério mesmo. Esse livro vai agradar quem gosta de 

histórias de detetive, de mistério... vai agradar quem gosta de personagens bem construídos e 

me arrisco dizer que vai agradar mesmo quem não gosta de Harry Potter, quem tem 

bronquinha de Harry Potter também vai gostar desse livro também. Gente, sério. 

Divertidíssimo, muito bom mesmo... entretenimento da melhor qualidade. Fica a dica pra 

vocês então, quem ainda não lê em inglês, gente, paciência, porque eu acho que até o fim do 

ano  já deve ter chegado aqui no Brasil. 

 

Então é isso, se você gostou do vídeo não se esqueça de dar um joinha e de favoritar. Um 

beijo pra todo mundo. Até mais. 
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ANEXO I – Transcrição do vídeo sobre eReaders e eBooks, do canal Pam Gonçalves. 

 

 

Título: eREADERS & eBOOKS: O QUE EU PENSO? + BLACK FRIDAY | Pam Gonçalves 

Endereço: <https://www.youtube.com/watch?v=WjsGf0SBggU>. Acesso em 11 fev. 2016. 

Duração: 10 minutos e 28 segundos. 

 

Pam Gonçalves: Oi gente, aqui é a Pam! E hoje eu vim aqui pra falar a minha história com os 

e-books e os eReaders e esclarecer algumas dúvidas que vocês tem, e que eu também tinha, e 

que um dia eu também fui como vocês e ficava um pouco... não, eu não quero eBook, eu não 

vou trocar eBook por livro físico, e acabou que esse meu pensamento caiu por terra, e eu não 

preciso substituir o eBook pelo livro físico, os dois podem andar juntos, assim, comigo. Vou 

esclarecer algumas coisas que eu aprendi ao longo dos anos usando alguns eReaders 

diferentes, explicando minha história com os eBooks e em que tipo de situação da minha vida 

os eBooks entram. 

 

Algum tempo atrás, eu tinha um... eu fiz um vídeo, alguma coisa sobre leitura, sobre comprar 

muitos livros e não ler. Então eu acho que... ahm, os eReaders entraram na minha vida 

exatamente pra cumprir este papel. Quando eu compro um eBook, é porque eu realmente 

quero ler aquele livro naquela hora. Porque a partir do momento que eu compro aquele 

eBook, ele vai tá disponível pra que eu leia. Então não é a mesma coisa que comprar um livro 

físico, porque eu geralmente compro pela internet porque aqui na minha cidade livro é muito, 

muito caro, é extremamente caro livro físico. Então eu tenho que comprar pela internet e eu to 

com muita vontade de ler naquele dia, só que o livro vai demorar uns quatro, cinco dias pra 

chegar, e o que sempre acontecia era: ele ia direto pra minha estante e eu ia demorar muito 

tempo pra lê-lo ou então não tenha... talvez não tenha lido alguns desses até hoje. 

 

Então pra mim o eBook facilitou muito essa coisa de corresponder ao desejo daquele 

momento. Eh, eu lembro que quando eu fiz um vídeo falando sobre essa coisa de comprar 

livros, acho que até era uma coisa de não comprar livros em determinado ano porque eu 

queria, eh, não comprar em promoção só pra ter e sei lá, minha estante cheia, sabe. Porque 

tinha muito aquela coisa de comprar muitos livros, quem conseguisse comprar mais livros 

pelo menor preço assim era o rei da... do... do Twitter, porque geralmente essas promoções 

eram no Twitter, então... eu saí um pouco disso porque tinha muito livro de promoção que eu 
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não lia, mas eu tinha certeza que se eu pagasse um valor um pouco mais alto por aquele livro 

que eu queria muito naquele momento, eh, eu ia curtir muito mais a leitura que era o que 

acontecia antes do blog, digamos assim, antes de eu descobrir que dava pra comprar coisas 

pela internet. Eh... eu ia numa livraria porque eu queria muito aquele livro, eu pedia pros 

meus pais, meu pai! E tipo, era quarenta reais o livro, mas eu ia lá... eu sentia aquela coisa de 

chegar lá e ficar assim, eu preciso ler, eu lia todo e relia o livro e relia, tipo, sabe era um 

sentimento diferente? Então era isso que eu queria voltar a ter e foi isso que eu voltei a ter 

com eBooks. Eh, alguns dos eBooks eu comprei tanto porque eu tava querendo muito ler 

naquele momento, e outros também porque eu tava querendo ler naquele momento, mas era 

porque era lançamento simultâneo. Aconteceu isso com “A Escolha”, “A Escolha” foi 

lançado aqui no Brasil junto com os Estados Unidos, e foi tipo, na meia noite eu tava 

disponível o eBook pra que eu lesse... eh... do dia assim, sabe? Então foi o máximo poder ler 

ao mesmo tempo que todo mundo e eu não precisava necessariamente esperar chegar na 

minha cidade o livro ou encomendar pela internet pra chegar na minha casa, porque podia sair 

meio que, se eu começasse a ler o que as pessoas estavam achando ia ficar com aquela 

vontade, sabe quando parece que a gente já leu? Então dá pra esperar mais um pouco? Então. 

Era isso que eu queria ter, aquela sensação de tá lendo junto com todo mundo e tá sentindo 

tudo aquilo junto com todo mundo. E também tem a facilidade, de ler, eh, aonde eu quiser, 

posso levar meu eReader, posso levar meu celular pra onde eu quiser e vai ter o eBook lá pra 

que eu leia. Eu dificilmente coloco um livro dentro da bolsa hoje em dia, hoje em dia eu só 

coloco meu eReader, porque... livro físico estraga, etcetera, então, apesar de eu ter um 

desapego um pouco maior na questão de marcar, sublinhar, etcetera em livros físicos, eu ainda 

tenho um cuidado muito grande com ele estar inteiro [riso]. 

 

E pra quem disse que a experiência de ler um livro físico é diferente da experiência de ler um 

eBook, é diferente. Mas não que elas sejam uma melhor que a outra, entende. Tem uma 

experiência de apego, com o livro físico, de marcar, ler tudo, tudo na ordem ali, sabe, do livro 

físico, e ler orelha, porque tem gente que tem essa coisa de ler algumas partes específicas do 

livro, prestar atenção, etcetera, só que ao mesmo tempo o eBook dá uma experiência de 

leitura totalmente diferente na questão de ser mais rápida, sabe? Você realmente fica imerso 

na história porque não tem um... pode parecer besteira o que eu to falando, mas o ato de virar 

a página de um livro e apenas dar um toque no eReader pra ele passar pra página faz 

totalmente diferença, gente. Eu leio muito e extremamente mais rápido num eReader, vocês 

não tem noção. Se vocês acham que eu leio rápido um livro físico, eu leio muito mais rápido 
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um... um livro em eBook, sério, é extremamente mais rápido. Fora que a facilidade, como eu 

disse, de levar todos os livros que você tem pra qualquer lugar e ler a qualquer momento não 

depende tanto de... de locação física. Vou dizer pra vocês que quando eu me mudei deu um 

certo trabalho aqui com meus livrinhos, com meus bebês. Porque eu tenho muito livro, gente, 

é muito livro... é muito trabalho, enquanto isso meu eReader, só um eReader assim... cheio de 

livro. 

 

Como eu disse, eu ia responder umas dúvidas assim que vocês mais me fazem, umas 

perguntas que vocês mais me fazem... vou responder umas duas, eh, primeiro assim, “qual o 

melhor eReader?”. Sempre que me perguntavam isso né, porque eu tinha um determinado 

eReader, eu não podia responder, porque eu não tinha experimentado os dois, ou comparado 

mais de um pra saber qual era o melhor. Hoje eu posso dizer que eu testei quatro eReaders 

diferentes e eu vou falar pra vocês quais são. O meu primeiro eReader foi um Kobo, esse aqui 

é o Kobo Glow. A livraria cultura me enviou o Kobo H2O. Então esses aqui são os dois 

Kobos que eu tive. Então eu recebi o Kindle, esse é o Kindle mais básico de todos, não tem 

luz, não tem nada, é o Kindle mais básico de todos, e mudou muito a minha experiência de 

leitura, porque o Kindle é incrivelmente mais rápido, a tela é mais definida, ahm... não sei. Eu 

gostei muito mais do Kindle e isso é que ele é o mais básico, não tinha luz, e essa era uma 

coisa que eu senti muita falta, assim, da luz, porque o outro tinha, não precisava levantar pra 

apagar a luz quando eu estivesse lendo, dava pra adequar a qualquer lugar, etcetera. Até que 

eu recebi o Kindle Paperwhite, e aí... sim, a experiência estava completa. Eu tenho a luz, eu 

tenho a definição, eu tenho a rapidez... então, pra mim, até hoje dos que eu testei todos, desses 

qutro, pra mim o melhor é o Kindle Paperwhite. Ainda não testei o Kindle Voyage, não faço a 

mínima ideia. Ele até é mais gostoso de segurar e... tem a facilidade de ter a luz, de ter a 

rapidez, ter o fato de, eh, o Kindle ser da Amazon, facilita muito a compra de eBooks, lá tem 

muito mais eBooks, e também tem o Kindle Unlimited. Então pra mim, hoje em dia, é o 

melhor, e é bem da questão de que quando eu tinha o Kobo, mas não tinha testado o Kindle 

ainda, eu tava me satisfazendo muito bem com o Kobo, pra mim era muito bom, só que 

quando eu testei o Kindle, o Kindle mais simples eu vi a diferença na rapidez, que era o que 

me incomodava principalmente pra marcar frases, sabe. Aquela questão de o toque realmente 

funcionar e eu conseguir não ficar meia hora só pra marcar uma frase? Então. É de totalmente 

a diferença no uso mesmo, e não tipo nos atrativos a mais. E pra mim hoje em dia é o Kindle 

Paperwhite. 
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Muitas pessoas perguntam se vale a pena realmente. Pra mim vale. Eu leio muitos e muitos 

livros, não posso o tempo todo levar eles. Eu termino rápido os livros, então eu preciso dos 

livros comigo, de certa forma, ou ter de certa forma facilidade de adquirir novos livros, então 

pra mim vale. Eu acho que muitos eBooks, você consegue encontrar muitos eBooks em 

promoção que talvez você não encontraria em livro físico, e o fato de ter o Kindle Unlimited. 

É exclusivo da Amazon, então tem essa questão... tem que ser no Kindle, ou aplicativo do 

Kindle, pra mim facilitou muito, principalmente agora que eles adicionaram aqueles livros 

todos que tem mais a ver comigo, então pra mim vale muito, muito a pena a... a facilidade, a 

rapidez e a experiência de leitura que realmente parece um papel. Eh... não é como se eu 

estivesse lendo no celular, não precisa, eh... não me acostumo ler no celular, pra falar a 

verdade, eh, depois que eu li o... em um Kindle, em um eReader, porque é totalmente 

diferente, não prejudica a vista, a leitura é diferente, tudo é diferente. Então a experiência é 

muito melhor. Vocês tem que avaliar o quanto vocês leem, ahm, o quanto vocês gastariam, 

experimentem o Kindle Unlimited porque pode ser de muita vantagem pra vocês também, 

então isso é um ponto a mais pra comprar um eReader. Tem que ver real, avaliar realmente o 

custo-benefício. 

Então aproveitando que eu to falando de custo-benefício, a Amazon me convidou pra falar 

com vocês que agora no Black Friday vai ter um Kit Kindle para iniciantes, então se você 

estava esperando esse vídeo meu, agora vocês podem dar uma olhada no... nos descontos que 

vão rolar e ver se vale realmente a pena. Eu acredito que um eReader vale a pena, então resta 

você avaliar se na sua vida vai ser interessante, se vai valer a pena pra vocês, se vale a 

experiência, etcetera. O kit para iniciantes do Kindle é: o Kindle normal e o Kindle 

Paperwhite ficarão com cem reais de desconto durante a Black Friday, cem reais de desconto. 

E se você adquirir um livro físico ou um eBook tem ainda mais trinta reais de desconto num 

Kindle, ou seja, cento e trinta reais de desconto. 

O Kindle normal, ahm, sem a luzinha e etcetera, de... estará de duzentos e noventa e nove por 

cento e noventa e nove. E o Kindle Paperwhite, que é o meu preferido, estará de quatrocentos 

e setenta e nove por trezentos e setenta e nove. Essa compra pode ser feita em doze vezes sem 

juros, tem muito descontos nessa Black Friday. Fora que você ainda pode ter disponível todo 

o Kindle Unlimited, porque você pode testar esse serviço por trinta dias de graça. Tem muito 

livro lá, então dá pra ler muito, muito livro, fora também que tem alguns eBooks com 

desconto durante a Black Friday. Inclusive “A Rainha Vermelha” que eu já comentei com 

vocês no vídeo, eu vou deixar aqui, também está com desconto por nove e noventa, então tem 

muita coisa, vou deixar todos os links aqui embaixo, do kit pra iniciantes, dos Kindles, das 
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promoções de eBooks, do Kindle Unlimited, todos os links vão estar aqui embaixo pra vocês 

poderem conferir e fazer aquilo que eu disse, se vocês acham que vale a pena, pra mim valeria 

e então, eu to bem feliz com meu Kindle e provavelmente hoje cerca de quarenta por cento, 

trinta, quarenta por cento das minhas leituras são feitas pelo Kindle, então... 

Então é isso pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre leitura de eBooks, sobre 

eReaders, sobre qualquer coisa que eu disse hoje no vídeo, deixem aqui embaixo que talvez 

eu faça num próximo vídeo, ou responda nos comentários, beleza? Se vocês gostaram desse 

vídeo, não esqueça de deixar um joinha e se inscrever no canal pra receber os próximos 

vídeos, beijão e até a próxima. 
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ANEXO J – Transcrição do vídeo sobre hábitos de leitura, do canal Tiny Little Things. 

 

 

Título: PMF: Meus Hábitos de Leitura 

Endereço: <https://www.youtube.com/watch?v=67xT2EA5STk>. Acesso em 12 fev. 2016. 

Duração: 14 minutos e 7 segundos. 

 

[Vinheta de abertura] 

Tatiana Feltrin: Olá! Bom, hoje então eu vim aqui responder as perguntas que vocês 

deixaram pra mim sobre os meus hábitos de leitura e tal. Então... vamo lá então. Bom, uma 

pergunta que me fazem praticamente todos os dias é... como eu faço pra ler tão rápido, se eu 

faço leitura dinâmica, e não, gente. Eu não faço leitura dinâmica, e eu não acho que eu leio 

tão rápido assim, hein. Eu leio uma média de quatro livros por mês, o que dá aí um livro por 

semana mais ou menos. E... eu sempre vejo aí uns canais, uns blogs em que as pessoas 

mostram uns sete, oito livros lidos por mês, então... essas pessoas estão lendo muito rápido, 

vocês deviam perguntar pra elas o que elas estão fazendo [risos]. E... assim, o  tempo que eu 

tenho pra ler é o tempo do meu... né, deslocamento do, de casa pro trabalho, do trabalho pra 

casa, que eu levo cerca de uma hora e meia, né, de lá pra cá e de cá pra lá, então três horas dá 

tranquilo pra ler a minha meta diária que é de cem páginas. Então... eu tenho essa meta, eu 

tenho que ler cem páginas num dia. Então eu uso esse período em que eu fico nos ônibus, mas 

dependendo do livro que eu to lendo, dá e sobra pra ler cem páginas, depende da edição do 

livro. Às vezes tem livro que tem a letra muito miudinha e tal, e tem livro que tem a letrona 

grande, então vai depender. Mas, eu uso esse período então que eu estou no trajeto, eu uso 

também... sabe esses momentos de ócio imposto pela sociedade? [risos] tipo assim... fila de 

supermercado, fila de banco, espera em consultório, então eu uso esses momentos pra ler. Quê 

que cês ficam fazendo, cês ficam encarando as pessoas? Eu não! Eu leio! Isso que eu faço 

[risos]. Então, aí, é lógico que vai ter dias em que eu não vou conseguir ler essas cem páginas, 

ai o quê que eu faço, eu acumulo pro dia seguinte, tá. Então às vezes no dia seguinte também 

não dá tempo, então sei lá, faltaram ler vinte páginas naquele dia, eu diluo essas vinte páginas 

nos restantes dos dias do mês e dou um jeito de cumprir minha meta, tá? Eh... e cem páginas 

por dia não é muita coisa. Eu tava lendo um livro do Umberto Eco chamado “Os seis 

bosques”... não, “Os seis passeios pelos bosques da ficção”, e nesse livro ele diz que ele lê em 

meia hora cinquenta páginas. Você já pensou que sensacional você conseguir ler cinquenta 

páginas em meia hora? Já pensou quantos livros dá pra você ler na vida?[risos] Efim... então a 
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minha meta de vida é ser o Umberto Eco. Certo? Tá boa a minha meta, né? [risos] Enfim. Me 

perguntam bastante também quantos livros eu leio por vez. Então, geralmente, assim, no 

começo do mês, quando eu faço aquele vídeo do “o que eu estou lendo” e também o “você 

escolhe”, eu separo quatro livros, né, que eu... e no vídeo eu sempre falo a vocês se eu acho 

que vai dar tempo ou não de terminar esses livros, e... os livros que eu coloco no “você 

escolhe” também são livros que eu to muito afim de ler, mas geralmente são livros fininhos e 

tal que eu sei que eu vou conseguir me comprometer a ler aquele livro naquele mês  e fazer o 

vídeo pra vocês. Então eu separo quatro livros, mais um né, que vocês escolhem e aí eu vou 

lendo. Então assim, eu já deixei muitos livros assim... com leituras em andamento, mas não 

deu muito certo, então hoje em dia eu pego assim, um livro mais fininho, que eu vou levar na 

bolsa, né, pro trabalho e tudo mais, e um livro maiorzão, por exemplo o meu “Os Miseráveis” 

né, porque não dá pra ficar andando na rua com aquilo [risos], eu deixo aqui em casa, leio 

antes de dormir e um tempinho que eu tiver em casa, tá. Então geralmente são dois, no 

máximo três, e eu procuro assim, eu não tenho problema assim, “ai, eu pego um livro de 

comédia e um de...”, não. Não faço isso não. Eu tenho uma memória boa, gente [risos], então 

eu sei onde eu parei na história, eu sei onde eu tenho que continuar. Então eu  não tenho 

problema com isso não, tá. Mas é lógico que eu prefiro pegar um livro e ler de cabo a rabo e 

só depois pegar o próximo. Só que nem sempre eu faço isso. Cês entenderam, né? Enfim 

[risos]... não tem muito critério não. O pessoal me pergunta bastante sobre quadrinhos e 

mangás, então eu procuro fazer assim né, quando eu termino de ler um livro eu tenho que ler 

pelo menos um quadrinho ou um mangá. Eu vou intercalando né, leitura de livros com leitura 

de quadrinhos. E lógico, leitura de quadrinhos pra mim, gente [estalando os dedos], pra mim é 

isso aqui, eu pego uma revista em quadrinhos e eu não consigo largar aquilo enquanto eu não 

terminar aquela história, sabe. Esses encadernados que as vezes tem cinco, seis, eh... revistas 

encadernadas em um mesmo volume, as vezes eu leio um volume num dia, um volume no 

outro, mas eh... minha vontade é sempre sentar e ler até o final, não consigo ficar 

economizando quadrinho não [risos]. Enfim. Outra coisa que me perguntam bastante também 

é sobre... as marcações que eu faço nos livros. Então olha só, vou mostrar pra vocês [pegando 

bolsa]... ah,  uma coisa! Uma curiosidade, eu nunca levo meus livros na bolsa, eu sempre 

carrego uma bolsa com meus objetos pessoas e eu levo sempre uma ecobag pra levar os livros 

da escola, e eu deixo o livro que eu estou lendo aqui dentro também. Eu procuro sempre usar 

também uma capinha protetora [pegando livro na bolsa]... gente, não adianta vocês me 

perguntarem onde eu comprei essas capinhas de pano, eh... foram presentes, e eu não tenho o 

hábito de ficar perguntando pras pessoas onde elas compraram o presente, então desculpa, não 
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vou saber indicar não. Mas deve ser fácil de achar pela internet, tá. Então além de deixar na 

minha sacola de pano, eu também deixo protegidinho com uma capinha de pano, essa aqui tá 

imunda, preciso lavar [risos]. Esse aqui é o livro que eu to lendo no momento [mostrando 

livro], tá. É a biografia do Will Eisner, acho que essa semana eu já consigo fazer vídeo pra... 

pra a gente falar sobre esse livro. Então o quê que acontece, eh... aqui, acho que vai dar pra 

vocês verem [colocando livro na direção da câmera], tem várias marcaçõezinhas. O pessoal tá 

sempre me perguntando como chama isso daqui. Gente, são Post Its, vou deixar escrito aqui 

no cantinho. Pura e simplesmente Post Its, tá. Aí é lógico que tem outras marcas, Post It é 

uma marca. Então... mas a gente chama de Post It mesmo os das outras marcas, não é? Eu não 

sei. Enfim, vou mostrar aqui como ele quer, é uma lingueta que você cola, tá [mostrando 

página do livro], então olha só, tá aqui, ó, tá marcando a passagem e tá, né, um pouqunho aqui 

pra fora pra saber onde tá essa passagem. Eh, eu geralmente colo essa etiquetinha exatamente 

em cima de onde vai começar a passagem que eu quero marcar, tá [fechando livro]. E assim, 

como eu ando muito na rua, às vezes eu to em pé no transporte público, então eu não tenho 

muita paciência de ficar abrindo a bolsa, pegando o negocinho e colando na página, então o 

quê que eu faço, eu faço uma bolinha de cola Tak [mostrando a cola], tá, isso aqui é uma... 

tipo uma massinha, um acolá em formato de massinha, faço uma bolinha pequena disso e colo 

a minha cartelinha de adesivos aqui [mostrando página com adesivos], na primeira página do 

livro. Então sempre que eu preciso é só ir lá na primeira página, pegar uma etiquetinha e 

marcar a passagem que eu acho interessante. Eh, o quê que eu marco? Eu marco... frases 

bacanas, passagens importantes, eh... coisas que eu não quero esquecer de mencionar quando 

eu estiver falando do livro em vídeo ou escrevendo no blog... e é isso aí, eh... não tem muito 

segredo não. Vou mostrar pra vocês, vocês vão ver só. 

 

[filmando caixa com Post Its] A gente tem essa caixona aqui, que tem diversas coisas, mas 

enfim, os Post Its. Tem esse grandão aqui que é pautado, eu prefiro ter esses grandões aqui 

quando eu pego livros mais acadêmicos, na minha área e tudo mais, ou quando eu quero fazer 

uma anotação mais extensa eu prefiro esse aqui, eu coloco lá na página de referência e faço as 

minhas anotações, tá. Outro que eu uso também pra essas anotações são esses aqui da... da 

Post Its mesmo, né, da 3M, só que esse aqui não é pautado, tá. Então ele é gigantão também, 

mesma coisa, quando eu tenho uma anotação mais extensa eu faço aqui nesse “Post Itão”. 

Tem esse aqui que é metade, né, desse grandão, mesma coisa, tá, as minhas anotações eu faço 

desta forma. E tem esses pequerruchos aqui ó, ahm... que, enfim, quando é uma anotação 

menorzinha eu faço com eles, se for só uma linha ou uma coisa do tipo, tem esses aqui, assim 



123 

 

ó, que são bem menores, eles são da grossura, sei lá, um pouco mais gordinhos que um dedo, 

tem esses menorzinhos aqui, esses aqui são da Tilibra, tá, você encontra tudo isso aqui em 

livraria, tá. Esses aqui são da marca Yes, também se encontra na Kalunga, qualquer papelaria, 

esses aqui são transparentes, tá. Esses aqui são os marcadores de página comum, eu não faço 

anotação nenhuma deles, eu colo essas etiquetinhas exatamente em cima de onde vai começar 

a passagem que eu quero marcar. Então tá aqui, não, eu não faço distinção de cor, eu vou 

usando, geralmente eu começo pela azul  porque eu acho escura [risos], tá, então eu quero que 

ela acabe logo [risos]. Mas enfim, é isso. Tem esses decoradinhos aqui que eu compro no 

eBay, tá, faz tempo que eu não compro, mas eu comprei alguns no eBay, são coloridinhos tá, 

desenhadinhos. Ah, esse aqui também ele é de duas cores, foi comprado em papelaria por 

aqui, esse aqui tem a função de caneta marca-texto, tá, cê vai colocar exatamente em cima da 

frasezinha, tá, essa caixinha aqui eu ganhei da Patrícia Pirota, são foscos, também dá pra fazer 

anotações, tá. Que mais, ó, mais bichinhos fofos... ahm... mais bichinhos, esse aqui eu 

comprei na Liberdade, naquelas papelarias japonesas da liberdade dá pra encontrar variedade 

também destes tipos de Post Its. Este cubinho aqui, eu já usei a parte do bloquinho amarela, 

que vem em cima também, isso aqui também é da Post It. Isso aqui é um bloquinho de 

geladeira, mas também é um  bloquinho de anotações coláveis também. Adesivas, não é 

coláveis, Tatiana [risos]. Enfim, esse aqui é um pouco maiorzinho também, eh... esse aqui, 

eles são decorados e eles são foscos, então dá pra fazer anotação também. Esses aqui são 

meus preferidos, eles são em formatos de dedinhos, vou tentar abrir aqui pra vocês. É muito 

legal, esse aqui... dá pra você colocar assim, uma coisa mais temática, né. Então se foi alguma 

coisa que te deixou triste, tem lá do desenho do dedinho triste, dedinho com raiva, enfim 

[risos], você tem que fazer umas marcações mais interessantes com esse aqui, e eu adoro... 

esse aqui eu sempre dou de presente pra as pessoas, eu acho muito legal. Ahm... esse aqui eu 

ganhei da Lia, do “Quero morar numa livraria”, tá, ela mandou pra mim dos Estados Unid... 

eu nunca vi, tá, esse chaveirinho de Post Its por aqui pra vender, ela mandou pra mim. Eh... 

quê mais, esses de coelhinho também, tá vendo ó, é legal porque a cabecinha do bichinho fica 

pra fora [risos]. Bom, enfim, assim que eu faço minhas marcações, certo? 

 

[volta a filmar Tatiana] Outro jê... outra forma de fazer marcações também nos livros, eh... 

que eu uso bastante é com caneta marcadora de texto mesmo [mostrando canetas], tá... e eu 

tenho várias, tenho várias espalhadas pela casa, pela bolsa, pela ecobag [risos], enfim, um 

monte. Eh... geralmente eu marco com caneta, eh, referências de livros, então assim, eh... a 

biografia do Will Eiser aqui, ele vai falar de alguns livros que ele leu na, que foram 
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importantes pra ele e tal, eu ano... eu marco o nome do livro e tal. Enfim... é pra coisas assim 

menores, pra alguma frase muito impactante eu também gosto de marcar com caneta, e é isso. 

Eh... eu não tenho mais esse costume, de fazer anotações, na época da faculda... os meus 

livros da faculdade e os livros que eu li naquela época tem várias marcações à lápis, assim, 

vários pensamentozinhos à lápis, mas eu perdi essa... enfim, é isso aí. O pessoal me pergunta 

bastante também sobre como se concentrar para ler um livro, né então, tem algumas pessoas 

que realmente têm dificuldade em se concentrar, né, pra ler bastante, enfim, eh... eu não tenho 

problema de concentração. O mundo pode estar caindo que eu estou ali lendo, sem problema 

[risos]. Eh... lógico, mas por exemplo, as vezes cê tá num ônibus, tem uma criança chorando, 

enfim, aí o quê que eu faço, gente, tá limpinho, tá. Eu lavo todos os dias isso daqui, vocês vão 

ver... eu tenho [ mostrando protetores auriculares], eh... protetores auriculares, então eu deixo 

sempre um saquinho na bolsa com isso aqui, então eu [ fazendo onomatopeia]... coloco na 

orelha ali e pronto, e... as vezes quando tá demais, tem sei lá, to num ônibus muito barulhento 

ou enfim, bebês chorando e coisa do tipo, tá incomodando muito, além do protetor auricular 

eu ponho também [mostrando fones de ouvido], eu sempre carrego fones de ouvido na minha 

bolsa. Então eu ponho também esses fones grandões aqui que... dão uma isolada no som, 

então aí fica perfeito, esse aqui, esse aqui que eu tenho, ele não é daquele que deixa você 

surdo quando você coloca, aqueles são perfeitos pra leitura, tá. Mas esse aqui já dá uma boa 

isolada. Junto com o protetor auricular fica perfeito. Outra coisa que eu faço também é ouvir 

música instrumental enquanto eu to lendo, né... isso me ajuda também a focalizar a atenção no 

que eu estou lendo, levo sempre meu iPod na... na bolsa também, né, pra quê que eu levaria o 

fone de ouvido na bolsa se eu não estou levando nada pra ouvir música [risos]. Então, eh... 

levo meu iPod e fico ouvindo geralmente música clássica, então sei lá, Mozart, Chopin, 

Vivaldi. E também uso as músicas do Beto, né, o Beto também faz música instrumental, 

inclusive ele tem um canal aqui no YouTube, pra quem ainda não conhece, então ontem eu 

deixei no repeat infinito a “New approach”, né, “The Ocean Scene” e... enfim, fica lá no 

repeat infinito e eu fico lendo, isso aqui ajuda também, a você se desligar do barulho do 

mundo e prestar atenção naquilo que cê tá lendo. E bom, outra coisa que me perguntam 

também é se eu tenho alguma mania de leitura e tal, aí nesse vídeo vocês já viram que eu 

tenho várias [risos], né. Mas uma coisa nova, assim, não é bem de leitura, mas tem a ver né, é 

que eu estou carimbando todos os meus livros, o Beto mandou fazer esse carimbo [mostrando 

carimbo] aqui pra mim, com o meu nome de casada agora, né. Então eu to carimbando todos 

os meus livros, então você aí que vai pegar um livro emprestado comigo ó, presta atenção 

hein, agora tem meu nome [risos], certo? Bom gente, acho que é isso, tá. Ehm... essas foram 
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as perguntas mais frequentes, mas se você tiver mais alguma pergunta sobre esse assunto, 

pode deixar pra mim ali nos comentários, e aí sei lá, eu volto semana que vem e faço a parte 

dois, tá? E a gente sei lá, pode fazer disso uma coisa, digamos, de domingo de manhã eu 

venho aqui e gravo um vídeo respondendo as perguntas de vocês. Me digam aí nos 

comentários se vocês acham isso uma boa ideia, certo? Bom, quem gostou do vídeo não 

esquece de dar um joinha e  de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo, até mais. 

[Vinheta de encerramento]. 

 

 


