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O que faz um Booktuber?
Nos últimos anos se tornou popular ter um
canal no Youtube para postar vídeos sobre
diversos assuntos. Assim, surgiram vários nichos
nessa plataforma, pois existem canais sobre
moda, maquiagem, cuidados com a saúde,
cultura pop e outros. Quando se fala dos
amantes dos livros e leitura a situação para eles
não foi diferente, o Booktuber veio para atender
esse público. Booktubers são pessoas que
curtem falar de livros em seus canais na
internet, seja dando dicas, fazendo resenhas ou
participando de debates com outros leitores
sobre determinada obra. No contexto da
biblioteca universitária temos a experiência de
conviver com uma bibliotecária (Ana Ligia) que
nas horas vagas atua como uma booktuber.
Confira como esse trabalho é desenvolvido.

“Assim como vários Booktubers, eu comecei a
falar sobre livros e leitura na internet através
do blog Vagando entre Estantes, criado em
2013, e em 2016 migrei para o Youtube criando
um canal com o mesmo nome. Uma das
primeiras lições que aprendi foi que, diferente
do que a maioria das pessoas pensa, fazer
vídeos para a o Youtube não se resume a ficar
de frente para uma câmera, começar a gravar e
ir falando tudo que vem à mente. É um
processo de várias etapas, que perpassam por
pesquisa, planejamento e o aprendizado de
novas habilidades”.
Ana acrescenta ainda que: “O assunto principal
dos meus vídeos são os livros, mas há várias
formas de falar sobre eles e incentivar o público a
ler e interagir. Por Isso, além de resenhas de livros
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eu faço vídeos de indicações de leituras e de
autores, discussões de temas relacionados à
leitura, respondo Tags, participo de desafios e
maratonas literárias, e vídeos em parceria com
outros canais. Mas como as outras redes sociais o
Youtube também é um espaço de troca, então eu
não sou a única responsável pelo conteúdo, pois a
quantidade de visualizações e curtidas e
mensagens escritas pelo público nos comentários
também influenciam nos tipos de vídeos que vou
veicular e quais temas que precisam ser mais
discutidos".
A interação e parceria com outros Booktubers
também contribui para o alcance de um público
maior e ajuda a levar as discussões sobre livros
e o compartilhamento de experiências para
além do Youtube e dos espaços virtuais. Isso
ocorre tanto através da realização de eventos
virtuais como Maratonas Literárias, na qual os
participantes reservam alguns dias para se
desafiar a ler mais e conversar sobre suas
leituras, como através de encontros presenciais
de clubes do livro ou eventos literários. “Eu já
participei junto com mais dois amigos de palestras
sobre nossas experiências como booktubers, além
de ministrarmos uma oficina para outras pessoas
que também desejam ser booktubers”.

Centro Acadêmico de Vitória
comemora 13 anos de história
Dentre os eventos de comemoração dos 10 anos do
Centro Acadêmico de Vitória em 2016, estava prevista a
solenidade de aposição de uma placa com os nomes de
todos os servidores presentes na unidade desde a sua
fundação até aquele ano. Entretanto, só agora no
último dia 21 de agosto, esse momento pode ser
concretizado marcando a trajetória do CAV, que há mais
de uma década vem formando pessoas e realizando
sonhos no interior do Estado de Pernambuco. A placa
foi descerrada com a participação da Vice-reitora da
UFPE (Florisbela Campos), do diretor do Centro (José
Eduardo Garcia) e servidores.

Centro Acadêmico
de Vitória em ritmo
de eleições
No próximo dia 12 de
setembro, acontecerá a
consulta à
comunidade universitária
para escolha do Diretor e
Vice-Diretor do Centro
Acadêmico de Vitória
(exercício 2019-2023).
Na ocasião, haverá
conjuntamente eleição para
escolha de coordenadores
dos cursos de graduação
(2019-2021) em Licenciatura
em Ciências Biológicas,
Licenciatura em Educação
Física, Bacharelado em
Enfermagem, Bacharelado
em Nutrição e Bacharelado
em Saúde Coletiva.
A votação acontecerá no
Campus Vitória, dia 12 de
setembro, no horário das
09h às 20h.
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A placa está localizada em frente ao prédio administrativo do Centro
Acadêmico de Vitória.
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