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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objeto duas vídeo-resenhas literárias sobre o romance A Vegetariana, de
Han Kang (2018), produzidas na plataforma YouTube pelos canais Ler antes de morrer, de Isabella Lubrano
(2019), e Tiny Little Things, de Tatiana Feltrin (2019). Canais deste tipo fazem parte do chamado "booktube",
comunidade "formada por usuários do YouTube que atuam gerando conteúdo na plataforma, adotando-a para
divulgar e discutir livros” (SOUZA, 2018, p.22). Tal espaço de discussão possui um papel muito importante
na disseminação de obras literárias e na formação de leitores, uma vez que se trata de “um lugar onde os
leitores podem se expressar livremente, e onde pressupõe-se uma via de democratização da leitura à medida
em que o acesso é cada vez mais ampliado e as diferentes formas de leitura são apresentadas, em distintos
suportes, formatos e linguagens” (SOUZA, 2018, p. 43).

Procura-se entender, por meio da Semiótica Francesa (GREIMAS & COURTÉS, 1979), os mecanismos
de condensação, avaliação e persuasão empregados nas duas vídeo-resenhas selecionadas e o modo como os
conteúdos do romance A Vegetariana (KANG, 2018) foram transpostos para as resenhas literárias. Isso
porque é possível notar nas vídeo-resenhas, além de um resumo da obra literária, um julgamento mais ou
menos explícito do livro, que se constitui em uma tentativa de convencer os espectadores a ler ou não ler a
obra resenhada. Para isso, buscou-se fazer uma análise comparativa entre os conteúdos do romance e os que
aparecem nas vídeo-resenhas, além de analisar as resenhas entre si, comparando as estratégias de avaliação e
persuasão.

A Vegetariana (KANG, 2018), foi escrito em 2007, mas somente após ganhar o Man Booker International
Prize, em 2016, o livro ficou conhecido internacionalmente, tendo uma edição lançada pela editora Todavia.
O livro conta a história de Yeonghye, uma mulher que, em virtude de sonhos violentos, envolvendo morte,
sangue e carne, decide não ingerir mais esse alimento. A história, dividida em três partes, é narrada a partir
de três perspectivas diferentes, por pessoas ligadas à protagonista (seu marido, chamado Jeong, seu cunhado
e sua irmã, chamada Inghye). A protagonista só detém a palavra quando recorda eventos do passado ou
reflete a respeito de seus sonhos.
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A semiótica francesa, teoria que embasa nossa análise, “é, ao mesmo tempo, uma teoria do sentido e um
método de análise de textos e discursos” (ALMEIDA, 2021, p. 173). Do ponto de vista semiótico, um texto é
concebido como um signo formado por um plano do conteúdo e um plano da expressão (HJELMSLEV,
2005), e embora seja possível analisar ambos, neste trabalho nos concentramos na análise do plano do
conteúdo, através de um modelo conhecido como "Percurso Gerativo do Sentido" (doravante PSG)
(GREIMAS & COURTÉS, 1979). Tal modelo é dividido em três níveis, com sintaxe e semântica próprio,
que em ordem são: nível fundamental, nível narrativo e nível discursivo. No nível fundamental, uma ou mais
oposições organizam o sentido a partir do qual o texto se constrói. No nível narrativo, entram em cena
sujeitos, manipulados por destinadores, que buscam objetos, nos quais estão investidos os valores presentes
no nível fundamental. No nível discursivo, o sujeito da enunciação converte a narrativa em discurso,
inserindo nela projeções de pessoa, tempo e espaço, disseminando também temas e figuras. Assim, parte-se
de um nível mais abstrato (fundamental) em direção a um nível mais concreto (discursivo).

Assim, o objetivo geral da pesquisa é entender de que forma as vídeo-resenhas podem convencer os
leitores a lerem a obra resenhada, incentivando a leitura e contribuindo para a formação de leitores. Como
objetivos específicos, espera-se a) analisar quais elementos da obra literária as resenhas escolhem enfocar e
quais as implicações disso; (b) compreender em que medidas as vídeo-resenhas se aproxima ou se afastam do
projeto enunciativo do livro; (c) reconhecer os mecanismos linguísticos-discursivos empregados pelos
booktuber para convencer os enunciatários de que a obra deve ser lida ou não e (d) identificar as semelhanças
e diferenças entre as resenhas em termos de organização do plano do conteúdo.

2. METODOLOGIA

Após seleção das vídeo resenhas e sua transcrição, passamos à análise via teoria semiótica francesa,
empregando principalmente as categorias do PSG. Buscou-se aliar a metodologia hipotético-dedutiva e a
empírico-indutiva, da seguinte maneira: num primeiro momento, fez-se a leitura do romance escolhido,
intercalada com pesquisa bibliográfica que envolveu estudo e leitura dos principais textos (livros, revistas
especializadas, dissertações e teses) a respeito da teoria semiótica, do booktube e formação de leitores, bem
como a respeito do livro A Vegetariana (KANG, 2018). Assim, nessa fase partiu-se dos princípios e
conceitos em direção aos objetos de estudo (hipotético-dedutiva). Num segundo momento, fez-se as análises
propriamente ditas, tanto da obra literária quanto das resenhas. Aqui, o ponto de partida foram as vídeo
resenhas e o romance, para daí voltar aos conceitos teóricos (empírico-indutiva). Porém, é importante
ressaltar que, em alguns momentos, as duas metodologias se intercalaram, já que foi preciso rever
referências.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Semiótica postula que o nível narrativo se organiza num esquema narrativo canônico com quatro fases:
manipulação, competencialização, ação e sanção (FIORIN, 2021). Analisando comparativamente as duas
vídeo-resenhas em relação ao romance, pode-se afirmar que, enquanto no vídeo de Lubrano (2019) o enfoque
é o esquema narrativo de Yeonghye, naquele de Feltrin (2019), apresentam-se também os esquemas
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narrativos de Jeong, do cunhado e de Inghye, embora não de maneira completa, já que se foca,
principalmente, na ação. Enquanto Feltrin (2019) comenta as três partes do livro, Lubrano (2019) comenta
apenas a primeira, passando pelas partes dois e três de maneira bastante rápida, focando nas ações da
protagonista, ao invés dos personagens que detêm o ponto de vista.

Em relação ao nível discursivo, tanto o vídeo de Lubrano (2019), quanto o de Feltrin (2019), destacam a
debreagem de pessoa, ou seja, o modo como é narrada a história. As debreagens enunciva e enunciativa
produzem discursos, respectivamente, em terceira e primeira pessoa, gerando efeitos de objetividade e
subjetividade (FIORIN, 2021). Ambas citam o fato de que o livro é dividido em três partes, narradas a partir
do ponto de vista de Jeong, do cunhado de Inghye. Citam também o fato de a protagonista só ter voz na
descrição de seus sonhos, mas não fazem diferenciação entre a narração em primeira pessoa no primeiro
capítulo (A vegetariana) e a narração em terceira pessoa nos outros dois (A mancha mongólica e Árvore em
chamas). Tampouco aprofundam os efeitos gerados pela debreagem, apenas constatam e, no caso da Tatiana,
ela afirma que se sentiu incomodada. As categorias de tempo e espaço também transparecem no vídeo de
Lubrano (2019): a booktube dá bastante ênfase no fato de que a história se passa na Coreia e cita a questão
do tempo ser linear, mas não ressalta que em alguns relatos da protagonista o tempo é o passado. Feltrin
(2019), por sua vez, não destaca questões espaciais e temporais da história.

Quanto à transposição de temas e figuras, nem tudo passa do romance para as vídeo-resenhas. Enquanto o
vídeo de Lubrano (2019) destaca os temas do estupro/violência sexual, da loucura (“sanatório”, “maluquice”,
“maluca”), da violência (“apanhou de seu pai”, “um pai violento”, “passou por muitos episódios traumáticos
de violência durante a infância”, “infância abusiva”, “esfaqueando pessoas”, “jatos de sangue”), do
vegetarianismo (“resolveu parar de comer carne”, “vegetariana”, “jogou fora todas as carnes congeladados”),
da vegetalidade (“uma mulher que tenta resistir a violências se transformando em um vegetal”, “plantas”,
“plantinha”) e da incompreensão (“esse marido e a família de Yeonghye se mostram totalmente incapazes de
entendê-la”, “ele não entende o que a motivou fazer isso”), o de Feltrin (2019) destaca o tema do
vegetarianismo (“resolveu parar de comer carne”, “vegetariana”, “não vai mais preparar carne”, “vegetais”,
“ela só está comendo vegetais”), da vegetalidade (“ela tem uma marca de nascença também que é no formato
de uma folha”, “ela vai se transformar numa planta”), da sexualidade (“sexo”, “cenas de sexo”, “interesse
sexual”, “questão sexual”, “passa a ter um caso com a cunhada”) e da família (“irmã”, “sentimento de
fraternidade”, “família”). Algumas das figuras centrais que são transpostas do romance para as
vídeo-resenhas são, no caso de Lubrano (2019), os sonhos violentos que a protagonista tem, a figura da carne
e da planta, e, no caso de Feltrin (2019), os sonhos, a mancha mongólica, as flores pintadas pelo corpo, o
vídeo artístico feito pelo cunhado, a figura da carne, do sanatório e da planta.

Quanto à transposição do nível fundamental para as vídeo-resenha, as booktubers não chegam a citar as
palavras liberdade, opressão, vida e morte, mas é possível observar o modo como a euforização de um desses
termos opostos foi transposta. O termo que recebe a marca /euforia/ é considerado positivo e aquele a que foi
dada a qualificação /disforia/ é visto como negativo (FIORIN, 2021). No caso da /liberdade/ versus
/opressão/, ambas as booktubers concordam que as atitudes do marido e da família da protagonista são
opressivas, podendo ser percebida a euforização da /liberdade/. A euforização da /morte/, em em detrimento
da /vida/, também aparece de forma nas duas vídeo-resenhas, mas de formas distintas. Enquanto Lubrano
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(2019) está em consonância com o livro, valorizando a morte - a transformação em planta, como meio de
libertação das violências da vida - Feltrin (2019) se contrapõe a esse arranjo.

Assim, pode-se afirmar que as resenhas se aproximam mais ou menos do projeto enunciativo do texto, a
depender do nível do PSG. No nível narrativo, a vídeo-resenha de Feltrin (2019) é mais próxima, já que
aborda os esquemas narrativos dos personagens que detém a perspectiva da narração, enquanto Lubrano
(2019) aborda apenas o personagem principal. No nível discursivo, a resenha de Lubrano (2019) se aproxima
mais do projeto enunciativo do romance, já que destaca as debreagens de pessoa, tempo e espaço, enquanto
Feltrin (2019) destaca apenas a de pessoa. Além disso, o vídeo de Lubrano (2019) retoma mais temas que o
de Feltrin (2019) e que são mais centrais na narrativa, já que estão presentes nas três partes do livro,
enquanto o tema da sexualidade, por exemplo, está presente apenas na segunda. Já no nível fundamental,
ambas as booktubers retomam, em alguma medida, os valores euforizados, mas Lubrano (2019) se aproxima
mais do projeto enunciativo do livro por estar em consonância com a euforização da morte, configuração de
que Feltrin (2019) discorda. Além disso, Lubrano (2019) deixa claro que as múltiplas violências a que a
protagonista é submetida tornam aquela sociedade opressiva, algo que não fica tão claro na vídeo-resenha de
Feltrin (2019), que se limita a citar apenas uma cena que achou violenta.

No que diz respeito às semelhanças e diferenças entre as duas resenhas, em termos de organização do
plano do conteúdo, ambas apresentam uma estrutura semelhante. No nível discursivo, é possível perceber
dois esquemas narrativos paralelos: um esquema narrativo de avaliação do livro, no caso A Vegetariana
(KANG, 2018), e um esquema narrativo de manipulação do sujeito leitor, em que se busca fazê-lo fazer (ler
ou não a obra) ou crer na sua avaliação. Porém, o que muda é a forma como foi avaliada a obra e os meios de
convencer o leitor. Enquanto a destinadora-julgadora actoralizada discursivamente como Isabella. sanciona
positivamente o livro, a destinadora-julgadora Tatiana o desaprova, julgando que não cumpriu o contrato
estabelecido de ser uma leitura interessante. No caso de Isabella, ocorre uma manipulação por tentação, em
que a destinadora apresenta valores que julga que o destinatário deseja (BARROS, 2003). Assim, a
booktuber oferece aspectos positivos da obra para despertar o interesse do leitor e fazê-lo ler o livro, o que
não acontece na resenha de Tatiana, que tenta convencer o leitor a não ler a obra. A leitura do livro, no caso
da resenha de Tatiana, aparece como uma possibilidade de quebra de contrato, caso o convencimento a não
ler não tenha ocorrido, já que o leitor pode ter se interessado por algum dos aspectos mencionados. Como
lembra Barros (2005), “a manipulação só será bem-sucedida quando o sistema de valores em que ela está
assentada for compartilhado pelo manipulador e pelo manipulado, quando houver uma certa cumplicidade
entre eles”. Assim, só valorizando os aspectos do livro que Tatiana julga ruins, o leitor pode não se deixar
manipular.

Quanto aos mecanismos linguísticos-discursivos empregados pelas resenhistas para convencer os
enunciatários de que a obra deve ou não ser lida, pode-se destacar, no caso da enunciadora Tatiana, o
emprego da figura de pensamento conhecida como hipérbole, já que, por meio do emprego do exagero
intencional, ela procura convencer o leitor de sua avaliação negativa do livro. Há também o uso de ironia na
expressão “selo de qualidade chimamanda”, usada para ressaltar a falta de qualidade do livro que precisa de
uma estratégia de marketing ruim que faça referência à escritora nigeriana, mesmo que a ligação entre as
autoras seja mínima, como “fazer compras no mesmo supermercado” ou “ir para a mesma academia”. No
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caso da enunciadora Isabella, a apresentação de referências literárias e históricas é uma estratégia
argumentativa muito importante, visto que passa a imagem para o leitor de alguém que pesquisou sobre o
assunto e de alguém preocupado com diferenças culturais e sociais. Isso dialoga com a imagem que a
enunciadora possui do enunciatário, já que o nome da série de vídeos é “Projeto Ásia”. Dessa forma, as
pessoas que vão assistir aos vídeos estão interessadas também em conhecer o contexto dos países onde o
livro foi escrito, não só o livro em si.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em primeiro lugar, constata-se que, apesar do booktube ser um meio interessante de popularização da
literatura, nem sempre o objetivo principal é o incentivo à leitura, já que se constatou que em uma das
resenha ocorre o contrário, a tentativa de levar o leitor a não ler a obra literária. Trata-se, assim, de um lugar,
antes de tudo, voltado à discussão sobre literatura, no qual a opinião de quem resenha o livro é central. Além
disso, verificou-se que as booktubers têm estilos de resenha diferentes. Enquanto uma foca mais na narrativa
da história, outra foca nos temas e nos valores do nível fundamental. Porém, nenhuma delas aprofunda muito
a análise, tentando buscar explicações para as escolhas do escritor, como, por exemplo, para as diferentes
vozes narrativas e como isso afeta a história. Assim, falando sobre formação de leitores, pode-se dizer que,
nos dois vídeos analisados, as booktubers buscam mais convencer o leitor de seus pontos de vista sobre o
livro A Vegetariana - no caso de Isabella, de que se trata de uma obra interessante e, no caso de Tatiana, de
que não se trata de um livro interessante - do que trabalhar habilidades de leitura e os sentidos que emanam
do texto. Porém, isso diz respeito apenas aos dois vídeos analisados. Em demais resenhas, a profundidade da
análise pode ser diferente. Ademais, há outras atividades desenvolvidas pelas booktubers que não foram
analisadas neste trabalho.
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