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Resumo 
 

Os BookTubes são um tipo específico de canal literário no YouTube. Esta pesquisa pretende 
explorar os padrões de conteúdo destes vídeos, produzidos por leitores, partindo da hipótese 
de que há características específicas compartilhadas por eles ao abordar livros e leitura como 
principal temática. Foram selecionados seis BookTubes em língua inglesa com base em seu 
número de inscritos. A análise de conteúdo foi realizada através da varredura dos metadados 
dos 2.397 vídeos destes canais, revelando padrões de publicação para cada tipo de conteúdo, 
além da predominância de títulos da frontlist e de livros do gênero Jovem Adulto, tanto 
Fantasia quanto Contemporâneo. 
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Introdução 

O advento da comunicação digital possibilitou o estabelecimento de novos espaços de 

sociabilidade para os quais muitos leitores convergem, tornando seus hábitos de leitura uma 

atividade mais socialmente conectada. Esta pesquisa parte da hipótese de que informações 

relacionadas a livros estão cada vez mais presentes nos espaços de sociabilidade na internet, 

nos mais variados formatos. Através das diversas mídias sociais disponíveis, estes conteúdos 

são compartilhados e difundidos entre autores, leitores, editoras e editores, blogueiros, sites 

de troca e venda, e outros atores do universo do livro. 

A primeira referência ao termo BookTube aparece em 2011, apesar dos livros serem 

um assunto abordado no YouTube muito antes desta data. Apenas em 2012 as características 

dos BookTubes começaram a se desenvolver e a se propagar mais intensamente, primeiro em 

canais em língua inglesa e, atualmente, em diversas línguas. Trata-se de uma comunidade 

internacional que, apesar de apresentar diferenças, parece compartilhar fortes semelhanças 

na forma de fazer estes vídeos e compartilhar informações sobre leitura de livros. 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Produção Editorial do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Doutoranda do PPGCOM/UERJ, email: pradorenata@gmail.com 
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Situando BookTube como um fenômeno do YouTube, esta pesquisa busca identificar 

uma tipologia dos vídeos que possa ser usada para compreender os padrões de comunicação 

desta comunidade de leitores. Pretende-se especialmente analisar o que estes padrões indicam 

em relação a hábitos de leitura. 

A análise de conteúdo foi o principal método utilizado, devido a sua natureza não 

intrusiva, para catalogar o que chamamos de tipologia do BookTube, e também para 

identificar as obras literárias mais referenciadas nestes canais do YouTube. Foram 

selecionados seis dos principais canais de BookTube em língua inglesa com mais de 100 mil 

inscritos: Polland Bananas Books3, Peruse Project4, Little Book Owl5, Katytastic6, Jesse The 

Reader7 e A Book Utopia8. Foram analisados os 2.379 vídeos publicados desde a data de 

criação de cada canal até fevereiro de 2016. 

Esta pesquisa se concentra na análise dos metadados9 destes canais, coletados através 

de um webcrawler10 em março de 2016 e posteriormente tabulados, com ênfase nos título dos 

vídeos e nas etiquetas descritivas usadas em sua publicação. Foram identificados, por 

exemplo, tipos de vídeos que constituem uma linguagem compartilhada pela comunidade 

BookTube, tais quais Book Haul, BookShelf Tour, Tag, To Be Read, Wrap Up e outros.  

 

Internet e redes de sociabilidade do livro 

Nas palavras de Certeau (2014, p.241) “... a história das andanças do homem através de seus 

próprios textos está ainda em boa parte por descobrir”. Em andanças recentes, o leitor comum 

emerge como líder de opinião, estabelecendo ao redor de si, em mídias sociais como 

Facebook11, YouTube12, Skoob13 e GoodReads14, comunidades de leitores que influenciam e 

são influenciadas por um mercado editorial dinâmico, focado no lucro de curto prazo, e 

totalmente dedicado a desvendar e atender ao gosto do leitor, num processo semelhante ao já 

praticado antes na história do capitalismo editorial, mas com uma precisão e uma 

competitividade nunca antes vistas. 

                                                
3 http://youtube.com/polandbananasbooks 
4 http://youtube.com/peruseproject 
5 http://youtube.com/littlebookowl 
6 http://youtube.com/katytastic 
7 http://youtube.com/jessethereader 
8 http://youtube.com/abookutopia 
9 Dados que descrevem dados.  
10 Programa que faz uma varredura em páginas de internet para gerar um índice de dados. 
11 http://www.facebook.com 
12 http://www.youtube.com 
13 htpp://www.skoob.com.br 
14 htp:’’www.goodreads.com 
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Persiste ainda hoje a ideia de que o público é moldado pelo escrito, “deixa-se imprimir 

pelo texto e como o texto que lhe é imposto” (CERTEAU, 2014, p. 238). A internet, ao 

possibilitar a emergência de formas recentes de comunicar o escrito em práticas cotidianas, 

coloca novamente em pauta, nas redes de sociabilidade do livro, existentes desde o 

surgimento do mesmo, a atividade leitora como criadora. Torna-se então pertinente a questão 

levantada por Certeau acerca do papel do crítico literário:  

Essa atividade ‘leitora’ será reservada ao crítico literário (sempre privilegiado pelos 
estudos sobre a leitura), isto é, novamente a uma categoria de funcionários, ou pode 
se estender a todo o consumo cultural? (CERTEAU, 2014, p. 241). 

Considerando a Internet como um dos principais espaços de disseminação dos livros, 

torna-se cada vez mais importante o exame dos modos de fazer destes discursos, da formação 

das comunidades de leitores e das formas de “frequentar” estes espaços, construindo 

comunitariamente opiniões e interpretações sobre textos. Esta pesquisa busca iniciar uma 

investigação sobre as formas através das quais indivíduos interessados em livros e leitura 

participam dos canais literários no YouTube, criando seu conteúdo. 

 

Vlogs no YouTube 

O YouTube Inc. é de propriedade do Google. A plataforma de compartilhamento de vídeos online 

foi criada por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karimem em junho de 2005 (BURGESS; 

GREEN, 2009), com uma história similar a muitas outras que ocorreram no Vale do Silício.  

Nessa história, o momento de sucesso chegou em outubro de 2006, quando o 
Google pagou 1,65 bilhão de dólares pelo YouTube. Em novembro de 2007, ele já 
era o site de entretenimento mais popular do Reino Unido, com o site da BBC 
ficando em segundo. No começo de 2008, de acordo com vários serviços de 
medição de tráfego da web, já figurava de maneira consistente entre os dez sites 
mais visitados do mundo. Em abril de 2008, o YouTube já hospedava algo em torno 
de 85 milhões de vídeos, um número que representa um aumento dez vezes maior 
em comparação ao ano anterior e que continua a crescer exponencialmente 
(BURGESS; GREEN, 2009, p.18). 

O YouTube desde o começo se apresenta como serviço de compartilhamento de vídeos 

pessoais, principalmente vídeos amadores, mas Burgess e Green (2009) atribuem parte 

significativa do sucesso do site a seu uso como forma de distribuir conteúdo de empresas de 

mídia. Na medida em que ganhou popularidade, a missão do YouTube foi se transformando. Nota-

se, com decorrer do tempo, uma mudança de conceito. O YouTube passa “de um recurso de 

armazenagem pessoal de conteúdos em vídeo para uma plataforma destinada à expressão pessoal” 

(BURGESS; GREEN, 2009, p.21). Tal mudança pode ser percebida de forma clara na troca do 
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slogan Your Digital Video Repository15 para Broadcast yourself16. Para Burgess e Green (2009) 

essa transformação parte tanto de suas práticas corporativas quando dos usos e apropriações da 

audiência. 

O YouTube possui mais de 1 bilhão de usuários (quase um terço dos usuários de internet) 

em 88 países e 76 idiomas, estando disponível a 95% da população com acesso a internet no 

mundo. O tempo de visualização dos vídeos aumenta a uma taxa de 50% ao ano desde 2013. 

Ainda que aparentemente predomine conteúdo em língua inglesa, 80% das visualizações no 

YouTube são de fora de os EUA17 (YOUTUBE, 2016). 

Nas pesquisas em Comunicação o YouTube é apresentado como um site que promove a 

Cultura Participativa (Jenkins, 2006 e 2014; Shirky, 2011), um espaço compartilhado e modelado 

coletivamente através de trocas dinâmicas entre produtores (amadores ou não), artistas, 

instituições, pequenas e médias empresas, grandes produtores de mídia, grandes anunciantes, fãs, 

etc. O termo foi usado para promover a noção de uma web mais social, nutrindo conexões, 

construindo comunidades (VAN DIJCK, 2013, p.4). 

Van Dijck (2013, p. 11) explica que até 2006 floresceu a ideia de uma sociabilidade 

comunitária. Com o crescimento das bases de usuários de muitas das plataformas de mídias 

sociais, o investimento para mantê-las também cresceu, fazendo com que seu foco fosse 

transformado, ao mesmo tempo em que muitas delas foram sendo compradas por grandes 

corporações. A autora se propõe a analisar os significados que os desenvolvedores incutem nos 

objetivos e funções de suas plataformas, usando a utopia da web 2.0 em benefício de suas missões 

corporativas. A noção do que vem a ser “social” nestas plataformas é, portanto, transformada. 

Mídias sociais são sistemas automatizados que manipulam conexões e, para reconhecer os 

desejos e gostos de seus usuários, rasteiam desejos, codificando relacionamentos em algoritmos. 

Portanto, o significado de “social” deve incorporar tanto as conexões humanas quanto a 

conectividade automatizada. Para Van Dijck (2013), estes sistemas potencialmente seriam 

capazes de influenciar os desejos do usuário. 

Trazendo estas considerações para o escopo desta pesquisa, trata-se aqui de considerar, 

ao se estudar o YouTube, as perguntas que passam a emergir quando se compreende essa 

plataforma de conectividade também como plataforma comercial: “What images or videos are 

popular among which groups? Who are the leading tastemakers in these communities?” (VAN 

DIJCK, 2013, p. 13) 18. 

                                                
15 Tradução da autora: “Seu repositório digital de vídeos”. 
16 Tradução da autora: “Transmita-se”. 
17 Dados de maio de 2016. 
18 Tradução da autora: “Que imagens ou vídeos são populares entre os quais grupos? Quem são os principais formadores de 
opinião dessas comunidades?” 
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As pesquisas da antropóloga Patricia Lange (2009 e 2010) sobre vlogs apontam que, desde 

o começo desta prática de publicação de vídeos amadores, os participantes os usavam para 

compartilhar informações pessoais e trocar conhecimentos. Suas investigações etnográficas 

traçam uma tipologia dos diferentes indivíduos usuários do site, distribuídos pela autora em cinco 

categorias: ex-participantes; usuários casuais; participantes ativos; YouTubers e celebridades do 

YouTube. Seguindo a mesma lógica de pesquisa etnográfica, Lange (2009) explora os vídeos que 

descreve como “vídeos de afiliação”. 

Affiliation might be defined in several ways. It can include feelings of membership 
in a social network, or feelings of attraction to people, things or ideas. On a broad 
level, people might have affiliations to many types of things such as hobbies, 
institutions or ideologies that form the overt content of a video’s subject matter. 
YouTube offers many opportunities to stay attuned to favorite topics (LANGE, 
2009, p. 71)19. 

A prática de videoblogging ou vlogging é uma forma de CGU (Conteúdo Gerado por 

Usuário) considerada predominante no YouTube. É fundamental para a construção do senso de 

comunidade na plataforma. Burgess e Green (2009b) descrevem vlogging como o ato de gravar 

vídeos de monólogo, geralmente dirigidos a uma câmera e posteriormente editados de forma 

simples. É comum, neste monólogo com o espectador, o convite ao feedback do mesmo através 

de comentários, avaliação e inscrição no canal. Tais práticas são centrais para a produção de 

envolvimento na plataforma, e parecem se repetir independente do tema abordado nos vlogs. 

Vlogging itself is not necessarily new or unique to YouTube, but it is an emblematic 
form of YouTube participation. The form has antecedents in webcam culture, 
personal blogging and the more widespread “confessional culture” that 
characterizes television talk shows and reality television focused on the observation 
of everyday life (BURGESS; GREEN, 2009b, p. 94)20. 

Esta pesquisa se propõe a uma investigação focada nos canais de vídeos no YouTube que 

nasceram como vlogs e hoje são identificados como BookTube por uma comunidade de afiliação 

que usa o site para trocar informações sobre leitura de livros. 

 

Análise comparativa dos BookTubes 

Ainda que pouco estruturada, a comunidade de vlogs sobre livros no YouTube é mais antiga que 

a denominação BookTube. O termo passa a ser indexado nos mecanismos de busca relacionando-

                                                
19 Tradução da autora: “Afiliação pode ser definida de diversas formas. Pode incluir sentimentos de pertencimento a uma 
rede social, ou sentimentos de atração por pessoas, coisas ou ideias. Em um nível mais amplo, as pessoas podem ter filiações 
a muitos tipos de coisas, tais como passatempos, instituições ou ideologias que formam o conteúdo em destaque no assunto 
de um vídeo. O YouTube oferece muitas oportunidades para ficar em sintonia com temas favoritos”. 
20 Tradução da autora: “Vlogging em si não é necessariamente algo novo ou exclusivo do YouTube, mas uma forma 
emblemática da participação YouTube. O formato tem antecedentes na cultura da webcam, de blogues pessoais e da 
difundida "cultura confessional" que caracteriza programas de televisão como Talk Shows e Reality Shows focados na 
observação da vida cotidiana”. 
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se a este tipo de conteúdo a partir de 2011. A popularização e consolidação da comunidade 

BookTube começa a ocorrer em 2013. Entretanto é possível encontrar, no próprio YouTube, 

vídeos mais antigos que se encaixam nas características dos BookTubes. Por exemplo, o vídeo 

destacado na Figura 01, publicado em 19 de dezembro de 2009, é intitulado Book Haul21. 

Figura 01: MorganLuvsBooks apresenta os livros que comprou na última semana 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=aT6spYKwCV8 

 
Na descrição do canal MorganLuvsBooks, que tem apenas 6 vídeos publicados entre 2009 

e 2010, é possível encontrar informações que serviriam para descrever atualmente qualquer canal 

de BookTube: 

Heyyy :) As you can probably already tell, my channel is based on my love for 
books. I upload book hauls (whenever I get a couple new books), fan-made books 
trailers, and book reviews (my perspective of a book), or anything book related! 
(CANAL MorganLuvsBooks).22 

Traçar a tipologia dos BookTubes é o primeiro passo para a compreensão de seus padrões 

e dos comportamentos comuns a esta comunidade em relação a livros e leitura.  

Para tanto foram selecionados 6 canais de BookTube em língua inglesa com mais de 100 

mil inscritos e vídeos postados nos últimos 2 meses, tendo suas atividades iniciadas no máximo 

a partir de 2013. A história da criação dos canais analisados (Figura 02) – Polland Bananas 

Books, A Book Utopia, Katytastic, Little Book Owl, Jesse The Reader e Peruse Project – é 

                                                
21 Tradução da autora: “aquisição de livro”. 
22 Tradução da autora: “Ei! Como você provavelmente já pode supor, meu canal é baseado no meu amor pelos livros. Eu 
faço upload de book hauls (sempre que compro novos livros), trailers de livros feitos por fãs e resenhas de livros (a minha 
perspectiva sobre um livro), ou qualquer coisa relacionada a livros”. 
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semelhante. Estes BookTubers são jovens leitores na casa dos 20 anos que, mais ou menos na 

mesma época de suas vidas, desejavam conversar sobre livros e encontraram no YouTube uma 

oportunidade de compartilhar informações sobre leitura23. 

 
Figura 02: Montagem com os 6 canais de BookTube analisados. 

 
Fonte: Montagem feita pela autora. 

 

Considerando a relevância e potencial do conteúdo destes BookTubes em influenciar os 

canais menores, e as influências sofridas por eles pela comunidade, em um processo de troca, 

apropriação e reapropriação, passa-se à análise de conteúdo dos títulos e metadados dos 2.397 

vídeos publicados por estes canais desde sua criação até 20 de fevereiro de 2016. Antes, porém, 

cabe destacar um quadro de comparação geral com o levantamento das principais informações 

sobre cada um deles (Tabela 01). 

 
                                                
23 Há conteúdo disponível em vídeo nos canais explicando seu surgimento e motivações pessoais de cada BookTuber. 
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Tabela 01: Quadro de comparação geral dos canais de BookTube investigados 
BookTube BookTuber Nº de vídeos Inscritos Início País Categoria 
Polland Bananas 
Books 

Christine Riccio 464 272.023 Jun 2010 EUA People & Blogs 

A Book Utopia Sasha Alsberg 391 255.285 Fev 2013 EUA People & Blogs 
Katytastic Kat O'Keeffe 405 202.803 Fev 2009 EUA Entertainment 

Little Book Owl Catriona 447 150.829 Jun 2011 AU People & Blogs 
Jesse The Reader Jesse George 383 141.681 Fev 2012 EUA People & Blogs 
Peruse Project Regan Perusse 289 135.456 Ago 

2013 
EUA Film & Animation 

Fonte: tabela criada pela autora com dados coletados em fevereiro de 2016. 

 
Na escolha do método foi considerada a possibilidade dos títulos e tags24 dos vídeos 

serem distorcidos para auxiliar a indexação dos mesmos. Para avaliar a coerência das informações 

do título e metadados, foi realizada uma análise prévia com três vídeos aleatórios de cada canal. 

Tal etapa revelou a preocupação dos BookTubers em descrever apropriadamente seus vídeos 

através do uso de etiquetas, que de fato descreviam os assuntos abordados e seus possíveis 

desdobramentos.  

Desta forma, na etapa seguinte foi realizada a varredura das informações através de um 

webcrawler. Na análise de conteúdo foi verificada a recorrência de palavras nos títulos e nas tags 

de cada canal. Posteriormente a mesma análise foi realizada considerando todas as palavras 

presentes nos títulos e nas tags dos 2.397 vídeos, destacando suas frequências. 

Na análise dos metadados do canal Polland Bananas Books podem ser destacadas as 

palavras review (f=316) e booktalk (f=284) como diretamente associadas aos vídeos de 

comentários sobre livros. Uma característica do canal, que se confirma nas tags, é a alta 

frequência de vídeos sobre conteúdo audiovisual como filmes e séries de TV, representados nas 

ocorrências das palavras trailer (f=184), movie (f=140), series25 (f=60) e TV (f=70). Os filmes e 

séries sobre os quais Christine Riccio trata, no entanto, são adaptações – para TV ou cinema – de 

obras populares entre o público Jovem Adulto, tais quais as séries de livros Vampire Diaries, 

Twilight, The Mortal Instruments, Divergent e Hunger Games. 

Em A Book Utopia chama a atenção a alta incidência da palavra haul (f=264), indicando 

um elevado número de vídeos e referências à compra de livros. Neste canal as tags revelam menos 

sobre o conteúdo e são usadas com mais parcimônia. A palavra review (f=125) se destaca e 

também são encontradas referências a conteúdo audiovisual, especialmente na palavra trailer 

(f=78). O canal de Sasha Alsberg aparenta possuir publicações constantes de vídeos de tags 

(f=96), um jogo de perguntas e respostas que são criadas e replicadas em diversos canais. 

                                                
24 Etiquetas descritivas informadas pelo criador do vídeo ao fazer sua publicação. 
25 Vale destacar que a tag series é usada tanto para descrever TV series como book series. 
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O canal Katytastic apresenta, na análise de conteúdo dos metadados, uma diferença 

marcante em relação aos outros BookTubes: a referência frequente ao nanowrimo (f=385). 

NaNoWriMo vem de National Novel Writing Month26, um evento anual na internet que acontece 

em novembro, mês durante o qual os interessados por livros e leitura são desafiados a escreverem 

um romance com no mínimo 50 mil palavras (NANOWRIMO, 2016). A afinidade da BookTuber 

Kat O'Keeffe com o tema é revelada em outras palavras-chave frequentes, como writing (f=278), 

write (f=43) e writer (f=49). Haul (f=253) e tag (f=190) também são palavras recorrentes, assim 

como review (f=155), reviews (f=48), discussion (f=85) e booktalk (f=53), que se relacionam à 

discussão sobre obras literárias. Se sobressai a etiqueta TBR (f=137), de to be read27. Os vídeos 

marcados com esta palavra dizem respeito à lista de livros que os BookTubers pretendem ler 

ainda. O oposto são os vídeos marcados como wrap-up (f=74), ou wrap (f=81), no qual são 

mostrados os livros lidos em determinado período. O canal Katytastic se dedica a divulgar 

lançamentos mais do que os dois anteriores, com destaque para o uso da palavra releases (f=90). 

Vale mencionar ainda a presença de vídeos de desafios envolvendo livros, em formato de gincana, 

que são marcados com a etiqueta challenge (f=51). Por fim, a autora destaca nas etiquetas a 

palavra bookshelf (f=76), que aparece com menos frequência nos dois canais anteriormente 

analisados, mas que se mostra relevante no escopo geral da análise, como será demonstrado 

posteriormente. 

A presença de Young (f=357), Adult (f=361) e YA (f=370) nas etiquetas dos vídeos do 

canal Little Book Owl diz muito sobre sua identidade, representando predominantemente livros 

do gênero Jovem Adulto. Também aparecem em destaque os vídeos de haul (f=222), review 

(f=245), TBR (f=116), wrap (120) e tag (f=42). Neste canal estão entre os mais frequentes os 

conteúdos relacionados a maratonas de leitura, através das palavras read-a-thon (f=54), 

readathon (f=48), booktubeathon (f=15) e booktube-a-thon (f=18). 

Na análise dos metadados do canal Jesse The Reader mais uma vez aparecem termos 

comuns aos vídeos da comunidade BookTube como haul (f=112), review (f=73), tag (f=66) e 

challenge (f=51). Neste canal são frequentes os vídeos com convidados de outros BookTubes, 

especialmente os mencionados com as etiquetas arielbisset (f=22), katytastic (f=21), 

padfootandprongs (f=19) e polandbananasbooks (f=18). 

O canal Peruse Project é o que menos usa etiquetas descritivas para seus vídeos. Ainda 

assim, pode-se encontrar com certa frequência as palavras haul (f=68), wrap (f=32), tag (f=27) e 

review (f=19) dentre as mais mencionadas. 

                                                
26 Tradução da autora: Mês nacional de escrita de romance. 
27 Tradução da autora: A ser lido. 
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Após a análise comparativa dos títulos e tags de cada BookTube, foi feita a tabulação de 

todos estes metadados de forma conjunta, ressaltando as 200 etiquetas mais frequentes (Figura 

03). O objetivo foi reunir as informações dos seis canais para verificar as palavras que se 

sobressairiam nesta primeira análise, a qual busca revelar padrões de publicação. Destacaram-se 

obras, autores, menções aos próprios BookTubes, ações e tipos de vídeos. 

 
Figura 03 – Nuvem de tags apresentando as 200 palavras mais recorrentes 

 
Fonte: dados coletados pela autora 

 

Gêneros e títulos mais recorrentes 

Harry Potter (f=103) é a obra mais mencionada, citada como livro ou filme. Da mesma forma 

temos as séries The Mortal Instruments e Infernal Devices, mencionadas com as palavras-chave 

clockwork (f=47), heavenly (f=33), mortal instruments (f=104), tmi (f=55), shadowhunters 

(f=61) e Clary (31). Devido ao método de pesquisa usado, a interpretação das palavras depende 

de conhecimento contextual. Clockwork diz respeito ao livro Clockwork Prince, da série Infernal 

Devices. Heavenly diz respeito a City of Heavenly Fire, sexto e último livro da série The Mortal 

Instruments. Ambas as séries de livros são conectadas, e também servem de inspiração para a 

série de TV Shadowhunters (f=61), também muito mencionada nos canais analisados.  

Vale mencionar, em seguida, a presença da trilogia de livros e filmes Hunger Games, 

através de seus três títulos: Hunger Games (f=84), Mockingjay (f=83) e Catching Fire (f=59). 

Outra trilogia Jovem Adulto de livros que viraram filmes presente nos resultados é Divergent, 

com os títulos originais Divergent (f=134), Insurgent (f=41) e Allegiant (f=46). A predominância 
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de obras do gênero Jovem Adulto continua, com menções a Giver (f=52), Vampire Academy 

(f=50), Twillight (f=49), Percy Jackson28 (f=48), The Fault in Our Stars (f=40), Maze Runner 

(f=36), Throne of Glass (f=34), Delirium (f=30) e Shatter me (f=29). Todas estas obras são séries 

de livros, excetuando-se The Fault in Our Stars. Portanto, a maioria dos títulos, presentes nas 

listas de mais vendidos do gênero, integram trilogias ou séries, e ganharam adaptação para TV 

ou cinema (Tabela 02). 

 
Tabela 02 – Quadro comparativo das obras mais mencionadas nos BookTubes analisados 

Título Gênero Série de livros? Cinema/TV? 
Harry Potter Jovem Adulto/Infanto-juvenil Sim Sim 
The Mortal Instruments Jovem Adulto Sim Sim 
Infernal Devices Jovem Adulto Sim Sim29 
Hunger Games Jovem Adulto Sim Sim 
Divergeng Jovem Adulto Sim Sim 
Giver Jovem Adulto Sim Sim 
Vampire Academy Jovem Adulto Sim Sim 
Twillight Jovem Adulto Sim Sim 
Percy Jackson Jovem Adulto/Infanto-juvenil Sim Sim 
The Fault is Our Stars Jovem Adulto Não Sim 
Maze Runner Jovem Adulto Sim Sim 
Throne of Glass Jovem Adulto Sim Não 
Delirium Jovem Adulto Sim Não 
Shatter Me Jovem Adulto Sim Não 

Fonte: dados coletados pela autora. 

 
Seguindo esta análise, que se revela útil especialmente para uma compreensão dos 

BookTubes no contexto do mercado editorial de língua inglesa, buscou-se, nos metadados, as 

frequências das menções a nomes de escritores. A mais citada é Cassandra Clare (f=103), autora 

das já mencionadas séries The Mortal Instruments (6 livros), Infernal Devices (3 livros) e da 

recém-iniciada série The Dark Artifices. Em seguida se destacam as menções a outras três autoras 

de séries de Fantasia Jovem Adulto: Veronica Roth (f=57), Sarah J. Maas (f= 50) e Richelle Mead 

(f=42). Rick Riordan (f=41), autor das séries Pierce Jackson e Kane Chronicles, é seguido por 

John Green30 (f=41). Este último é o único da lista que, apesar de escrever para o público Jovem 

Adulto, não publica livros de Fantasia, mas sim livros Jovem Adulto Contemporâneo.  

A análise de conteúdo confirmou, nas demais menções a autores, o domínio absoluto do 

gênero Jovem Adulto, com os nomes Tahereh Mafi (39), Alexandra Bracken (38), Jennifer 

Armentout (36), V. E. Schwab (36), Ransom Riggs (35), Marissa Meyer (34), Lauren Oliver (28) 

                                                
28 Percy Jackson transita entre faixas etárias middle grade (infanto-juvenil) e young adult (jovem adulto). 
29 Conteúdo apenas parcialmente adaptado em referências presentes na série Shadowhunters. 
30Junto com seu irmão, John Green possui um canal no YouTube, o VlogBrothers30, que possui mais de 2 milhões e 800 
mil inscritos. 
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e Rainbow Rowell (27), esta última também se destacando dos demais por publicar livros do 

gênero Jovem Adulto Contemporâneo. 

Em relação ao gênero Jovem Adulto, são comumente usadas as seguintes subdivisões: 

Contemporâneo, Fantasia, Histórica, Suspense e Mistério, Paranormal e Ficção Científica/ 

Distopia. Os autores mencionados podem ser distribuídos entre um ou mais destes subgêneros. 

São predominantes nos resultados desta pesquisa os subgêneros Fantasia e Contemporâneo, 

entretanto deve-se considerar que muitos dos títulos também se encaixam em mais de uma 

categoria. 

Na observação dos autores mais mencionados, chama a atenção a presença de um ou mais 

títulos de sua autoria na frontlist, o que indica uma forte consonância dos conteúdos 

compartilhados nos canais de BookTube estudados com os lançamentos e dinâmicas do mercado 

editorial de livros Jovem Adulto. 

 

Tipologia dos BookTubes 

Esta pesquisa partiu da hipótese de que os canais de vídeos denominados BookTube 

predominantemente seguem padrões estabelecidos entre os próprios canais que se identificam 

como tal. A investigação feita em relação às 200 etiquetas mais usadas como palavras-chave nos 

2.397 vídeos dos canais estudados (figura 03) serve de base para o que aqui denominaremos 

Tipologia dos BookTubes. 

Com base na análise de frequência, pode-se afirmar que os dois principais tipos de vídeos 

destes canais são os Book Haul (f=1002) e os Review/Reviews (f=933+70). Os vídeos de TAG 

estão também entre os mais recorrentes (f=453).  

A Tabela 03 apresenta a tipologia completa dos BookTubes, com uma breve descrição do 

conteúdo relacionado. A descrição dos conteúdos abordados nos vídeos se baseou em uma 

consulta qualitativa a vídeos de cada um dos 21 tipos. 

 
Tabela 03 – Tipologia dos BookTubes 

Tipo de vídeo Descrição do conteúdo tratado 
Book Haul (f=1002)  São apresentados os livros adquiridos recentemente pelo BookTuber. 

Gravados mensalmente, ou ocasionalmente. Os livros podem ter sido 
comprados ou presenteados (inclusive por inscritos no canal ou editoras). 

Review (f=933) 
Reviews (f=70)  

Vídeo dedicado a avaliar um livro lido. Pode ou não conter spoilers, o que 
é indicado pelo BookTuber no título, ou no próprio vídeo. 
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Book TAG (f=453)  É um questionário de perguntas temáticas criadas por determinado 
YouTuber e que vai sendo respondido em forma de vídeo por outros 
YouTubers marcados na descrição do vídeo. Cada um que responde marca 
novas pessoas. O questionário é publicado nas descrições do vídeo. As 
Book TAGs geralmente focam em perguntas relacionadas a livros e leitura. 
É uma forma dinâmica de promover comunicação entre os canais, 
revelando opiniões, preferências, gostos, etc. 

NaNoWriMo (f=413)  Vídeos de relatos da participação dos BookTubers no mês nacional da 
escrita de romances, em novembro nos EUA. 

TBR (f=340)  TBR, de to be read. São apresentados os livros que serão lidos no mês 
seguinte. Conteúdo geralmente combinado com o vídeo Wrap-up.  

Book Talk (f=337) Ver Book Discussion, ou Review. 
Wrap/Wrap-up 
(f=294/75)  

São apresentados os livros lidos durante determinado mês, com breves 
comentários gerais sobre cada um. Conteúdo usualmente combinado com 
os vídeos TBR. 

Book Challenge 
(f=229)  

Vídeos em que o BookTuber se propõe a realizar algum desafio 
relacionado a livros. Por exemplo, alguém lê a primeira frase de alguns 
livros e o BookTuber tenta adivinhar seus títulos. 

Book Discussion 
(f=190) 

Ver Book Talk, ou Review. 

Bookshelf Tour 
(f=134)  

São apresentadas as estantes de livros do BookTuber, mostrando em 
detalhe cada título. Estão entre os vídeos mais acessados de cada canal. É 
comum que se publique um Bookshelf Tour por ano. 

Booktubeathon (f=92)  
Booktube-a-thon 
(f=125)  

Vídeos relacionados à maratona de leitura (readathon) na qual durante 
uma semana toda a comunidade BookTuber se propõe a ler a maior 
quantidade de livros possível. 

Unboxing (f=118)  Abertura de caixas de livros adquiridos ou recebidos. 
Releases (f=107) São apresentados os livros recém-lançados, ou cujo lançamento está 

próximo. 
Readathon (f=79) Vídeos relacionados a maratonas de leitura das quais participam tanto 

BookTubers quanto inscritos nos canais. 
Vidcon (f=70) Vídeos relacionados à participação dos BookTubers no Vidcon, evento 

dedicado a criadores, fãs e indústria de vídeos online. 
Hangout (f=60) 
Hangouts On Air 
(f=60) HOA (f=59)  

BookTubers se encontram através de hangout (videoconferência) para 
conversar sobre livros e leitura. 

Giveaway (f=52)  São apresentados livros que serão doados pelo BookTuber para inscritos, 
geralmente com base em sorteio. 

Recommendation 
(f=50) 

São apresentadas recomendações de livros com base em temas, gêneros e 
critérios explicados pelo BookTuber. 

Liveshow (f=45) Vídeos apresentados ao vivo, geralmente com a participação de inscritos 
através do envio de perguntas e comentários. 

BEA (f=34) Vídeos de relatos dos BookTubers sobre sua participação em um 
megaevento literário chamado BEA, Book Expo America. 

Interview (f=28) Vídeos de entrevistas, geralmente com autores(as). 
Fonte: Pesquisa qualitativa dos tipos de vídeos revelados pela análise de conteúdo das tags e títulos. 

 

Considerações finais 

A varredura de dados apresenta informações relevantes não apenas sobre padrões de 

comunicação entre leitores que produzem os BookTubes, mas também sobre o mercado 

editorial. Um dos principais resultados aponta, por exemplo, que o gênero mais representativo 
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dentre os livros resenhados por estes canais é o Jovem Adulto, com destaque para os 

subgêneros Fantasia e Contemporâneo, especialmente títulos da frontlist.  

Os escritores mais mencionados nestes canais são autores de obras deste gênero, e 

muitas vezes, para promover seus livros, participam de entrevistas feitas por estes 

BookTubers em seus canais. A natureza destas entrevistas, e a intermediação de editoras neste 

processo, carece de uma investigação mais aprofundada. 

Os canais observados nesta pesquisa estão entre os maiores em língua inglesa, com 

base em números de assinantes. A alta frequência de vídeos do tipo Book Haul indica um 

grande potencial destes vídeos em instigarem o consumo, em uma relação clara entre leitura 

de livros, sua aquisição e coleção. A mesma questão retorna nos vídeos de Releases, que 

apresentam lançamentos, nos Bookshelf Tour, no qual o BookTuber apresenta sua sempre 

crescente coleção de títulos, e no unboxing, no qual são desempacotados livros recém-

adquiridos, recebidos de editoras ou de inscritos no canal. Outra hipótese que merece futura 

investigação é a de que os vídeos de Haul e Bookshelf Tour destes canais estariam entre os 

tipos de vídeos mais populares, com maior número de visualizações. 

Os BookTubes se apresentam como fonte de informação sobre hábitos de leitura, uma 

vez que os BookTubers adotam como rotina a publicação de vídeos relatando os títulos lidos 

e suas metas de leitura, geralmente mês a mês. Através da listagem dos títulos apresentados 

nos vídeos de Review, Book Talk ou Discussion, pôde-se avaliar as preferências do 

BookTubers e, provavelmente, do público inscrito nestes canais.  

A troca de informações e influências entre os canais se faz presente principalmente 

nos vídeos de Book TAG e Book Challenge, em que os BookTubers trocam menções, ou nos 

vídeos de Hangout, nos quais produzem conteúdo coletivamente. 

Mais do que um determinado tipo de canal literário no YouTube, os BookTubes devem 

ser descritos como uma comunidade engajada no compartilhamento de informações sobre 

livros e leitura na internet que possuem características em comum.  

Ainda que este estudo tenha se detido nos BookTubes considerados como os mais 

influentes e populares em língua inglesa, próximas pesquisas podem buscar de forma mais 

qualitativa as particularidades desta prática de falar sobre livros através de vlogs. Pretende-

se, futuramente, realizar pesquisa semelhante com os principais canais de BookTube no 

Brasil. 
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