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 ANDRESSA TRINDADE

DAS TELAS PARA 
AS PRATELEIRAS

No auge do sucesso, youtubers vão além  
das câmeras e dominam a lista dos livros  
mais vendidos. Confira alguns exemplares 

legais para ter na sua estante 

DE VOLTA  
AO JOGO
(Editora Suma de Letras)

RezendeEvil
Lançado em 
abril deste ano, o 
segundo livro de 
Pedro Afonso é uma 
continuação de Dois 
Mundos, Um Herói, 
de 2015. Na saga, 
o youtuber acorda 
dentro de seu game 
favorito, o Minecraft. 
Quem curte o jogo 
vai se identificar com 
os personagens –
criações do próprio 
RezendeEvil, 
incluindo uma 
versão de 
si mesmo. A aventura 
dentro do universo 
de pixels tem 
desafios que a 
dupla de heróis 
precisa enfrentar 
para não terminar 
no gameover

FALA AÍ, 
MALENA! –  
O LIVRO  
DOS BUNITOS
(Editora Planeta)

Malena Nunes
O livro foi 
publicado na Bienal 
Internacional de 
São Paulo, com 
direito a sessão 
de autógrafos. A 
publicação chega 
com histórias 
inéditas nunca 
contadas no canal. 
Entre elas: o primeiro 
beijo, o amor, o 
medo, a escola, a 
infância e o namoro. 
Um dos objetivos do 
livro é aproximar os 
seguidores da autora 
– tanto é que um 
extra do livro tem 
uma página especial, 
que os leitores 
podem preencher e 
enviar para a Malena 

TÁ TODO  
MUNDO MAL
(Companhia das Letras)

Jout Jout 
Julia Tolezano 
não se prende a 
padrões quando 
fala sobre temas 
atuais e delicados, 
como o machismo e 
os relacionamentos 
abusivos. Jout 
Jout também 
reúne textos 
divertidos sobre 
suas angústias 
em relação a 
aparência, família, 
namoro, carreira 
e vida adulta. As 
páginas do livro 
são extensões 
do seu canal. Ela, 
inclusive, foi uma 
das atrações da 24ª 
Bienal Internacional 
do Livro em uma 
mesa de discussões 
sobre feminismo

EU FIKO LOKO 2 
– AS HISTÓRIAS 
QUE TIVE MEDO 
DE CONTAR
(Editora Novas Páginas)

Christian  
Figueiredo 
O livro é a sequência 
de Eu Fiko Loko –  
As Desventuras de 
um Adolescente 
Nada Convencional. 
A segunda edição 
reúne casos 
inusitados: uma casa 
abandonada (e mal-
assombrada?) que 
virou uma balada, 
uma vovó divertida 
que estaciona em 
lugar proibido no 
shopping, aventuras 
de quem acabou  
de tirar a carteira  
de motorista e já 
pegou a estrada…  
A linguagem  
é a mesma usada 
em seu canal

PC SIQUEIRA 
ESTÁ MORTO
(Editora Suma de Letras)

Alexandre Matias
Diferentemente de 
outros youtubers, 
PC Siqueira não 
é o autor de seu 
livro, lançado em 
julho. Quem assina 
a obra é o jornalista 
Alexandre Matias. 
Nas páginas, o leitor 
encontra vários 
formatos de texto: 
reflexivos, conversas 
de e-mails, letras 
de música e até 
roteiros de cinema. 
Os assuntos vão 
de medos a temas 
polêmicos. Apesar 
de ser baseado em 
fatos reais, PC faz 
questão de destacar 
que o livro é uma 
ficção em que ele 
é personagem 
principal

PIPOCANDO – 
OS BASTIDORES 
DO MAIOR 
CANAL DE 
CINEMA DA 
AMÉRICA 
LATINA
(Editora Novas Páginas)

Bruno Bock  
e Rolandinho
No livro, lançado  
em agosto, Bruno  
e Rolandinho falam 
sobre o trabalho 
no Pipicando e 
como conseguiram 
construir um 
ambiente 
colaborativo com 
pessoas que têm 
paixão pelo que 
fazem. Tem até um 
manual para quem 
sonha em ter uma 
carreira no YouTube, 
com estratégias  
de planejamento  
e divulgação  
do conteúdo

POR UMA VIDA 
MAIS DOCE
(Editora Melhoramentos)

Danielle Noce
O livro de receitas 
é açucarado, assim 
como o seu canal. 
As 352 páginas 
são repletas de 
ilustrações e 
fotografias de 
encher os olhos. 
Em 15 capítulos, a 
youtuber ensina 170 
receitas, das simples, 
como mousse de 
doce de leite, até as 
mais complicadas, 
como uma charlotte 
de frutas vermelhas. 
Dani também 
dedica uma parte 
do livro aos pratos 
salgados. E em “A 
Saideira” ela ensina 
como preparar 
bons drinques, que 
combinam com 
suas receitas

ZANGADO – 
O QUE É SER 
UM GAMER 
E COMO ME 
TORNEI UM
(Editora LeYa)

Zangado
No livro, também 
lançado na Bienal 
deste ano, o 
mascarado explica 
a importância do 
YouTube em sua 
vida. Referência no 
mercado de games, 
Zangado fala sobre 
a profissão, que  
só agora começa 
a ser valorizada no 
Brasil, conta como 
começou o canal 
e por que adotou 
a icônica máscara. 
Como bônus,  
há um dicionário 
zangadístico,  
com as expressões 
mais usadas  
em seus vídeos

NÃO FAZ 
SENTIDO –  
POR TRÁS  
DAS CÂMERAS
(Editora Casa da Palavra)

Felipe Neto
Eleito o terceiro 
youtuber mais 
influente do 
mundo, o carioca 
passou dois anos 
trabalhando no livro, 
publicado em 2013. 
Felipe fala sobre os 
bastidores do canal 
e escreve sobre o 
lado B da vida de 
um youtuber. Ele 
narra sua trajetória 
– das dificuldades 
financeiras até o 
sucesso no YouTube. 
Há trechos sobre 
o famoso vídeo da 
saga Crepúsculo 
e sobre os muitos 
desentendimentos 
que teve com 
celebridades 

SÓ A GENTE 
SABE O QUE 
SENTE
(Editora Benvirá)

Frederico Elboni 
É o terceiro livro  
do publicitário 
Fred Elboni, que 
também mantém 
um canal no 
YouTube e um 
blog, o Entenda 
os Homens. As 
crônicas são sobre 
as incertezas da 
vida, o medo de 
errar, os amores 
perdidos e os 
dilemas da vida 
adulta. Os textos 
são simples e com 
um toque de humor, 
assim como os 
seus vídeos e 
seus dois primeiros 
livros: Um sorriso 
ou Dois (2014) 
e Meu Universo 
Particular (2015)
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