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RESUMO 

 
O presente projeto de pesquisa com base nos conceitos de cibercultura e cultura da 
convergência, pretende analisar como a prática de social reading se posiciona no atual 
contexto. Entende-se que sendo a leitura uma das mais importantes formas de 
disseminação de conhecimento e entretenimento, é de grande importância à 
compreensão de suas particularidades e transformações. Propõe-se uma pesquisa 
bibliográfica e netnográfica acerca do recorte definido, seguida da refutação ou 
comprovação das hipóteses propostas. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Ainda que distantes de compreender o atual cenário, em tempos de constantes 

inovações digitais, problematizar os efeitos que as recentes mudanças conferem ao 

meio social tem sido uma preocupação recorrente em diversas linhas de pesquisa e 

publicações acadêmicas. O interesse que este projeto possui quanto à investigação 

desse ramo, surgiu à medida que a pesquisadora se atentou para as transformações  

que poderiam estar relacionadas ao ato de compartilhar leituras em redes sociais. 

Descobriu-se que tal prática é designada como social reading, e apesar de não está 
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necessariamente vinculada a uma plataforma digital, ocorre com maior ênfase dessa 

forma. 

A presente investigação, encontra-se vinculada aos estudos de leitura, 

sociedade, e novas tecnologias. Optou-se aqui por estudar social reading nos tempos 

atuais e associada à tecnologia digital, portanto, localizada no ciberespaço. Não cabe 

aqui apontar qualquer vantagem ou desvantagem que os diferentes formatos de livros 

possam apresentar para o social reading, nem endossar a ideia de uma dicotomia  

entre livro impresso e digital. Aproxima-se desse tema o estudo de Baptista (2011) 

quanto à convergência entre diferentes formatos de livros, ainda que este não 

considere social reading nesse processo; e o estudo das redes segmentadas de leitura, 

tal como: Farias (2014); Thelwall e Kousha (2016). 

2 QUESTÃO PROBLEMA 
 

Social reading conta com uma produção acadêmica escassa, especialmente em 

território brasileiro. Desse modo, nota-se a necessidade de iniciar o projeto com 

questões básicas, porém de suma importância para o desenvolvimento deste campo de 

pesquisa. Nessa perspectiva, busca-se responder: como a prática de social reading 

atua no contexto da cultura da convergência? De que modo, consumidores mais 

conectados podem transformar o consumo literário? 

 
 

3 OBJETIVO 
3.1 Objetivo geral 

 
• Explicar o funcionamento da prática de social reading no contexto da 

cultura da convergência. 

3.2 Objetivos específicos 
 

● Categorizar e analisar as 5 principais redes e / ou plataformas onde 

pratica-se social reading. 

● Realizar análise netnográfica e revisão bibliográfica sobre o recorte do 

tema da pesquisa. 

 
4 JUSTIFICATIVA 
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Uma vez que a leitura constitui uma das mais antigas e importantes formas de 

produção e distribuição de conhecimento, considera-se que as práticas ligadas a ela 

sejam de grande relevância enquanto objeto de estudo. Além disso, segundo dados 

extraídos pela presente pesquisadora através do Quantcast (site especializado em 

análise de audiência), o Goodreads (site pertencente à loja Amazon e uma das 

principais plataformas para o compartilhamento de leituras) obteve 49 milhões de 

acessos únicos apenas em janeiro de 2017. Portanto, há um grande número de pessoas 

praticando social reading, ainda que essas possam desconhecer o termo. Tais aspectos 

configuram esse tema como detentor de relevância global. 

5 METODOLOGIA 
 
Neste projeto adota-se como proposta metodológica uma pesquisa bibliográfica, 
metodologia que consiste no planejamento inicial de qualquer trabalho de pesquisa. - 
De modo que, objetiva-se obter bibliografia pertinente sobre o tema, evidenciando o 
pensamento de diferentes autores que possam explicar juntamente com as ideias da 
pesquisadora os assuntos abordados. 

 
Em seguida, propõe-se a categorização e seleção das principais redes e plataformas de 
social reading a serem analisadas. Busca-se aqui identificar e descrever as  
plataformas existentes, de modo que se possa definir aquelas que são mais relevantes 
para este estudo. Para que por fim, realize-se a coleta e análise de dados  
netnográficos, metodologia que é utilizada para observar comunidades virtuais e a 
influência delas na vida de seus usuários. 

 
6 DISCUSSÃO TEÓRICA 

 
A partir dos estudos de Lévy (1999), depreende-se que da interconexão global 

na rede de computadores surge um ambiente não físico denominado ciberespaço. 

Nesse cenário, o termo cibercultura tipifica o agrupamento dos modos de pensamento, 

valores e práticas desenvolvidas pelos usuários na conjuntura digital. Essas ideias, 

serviram de apoio para que Jenkins (2009) pudesse propor o que se chamou de  

Cultura da Convergência. Entende-se nessa concepção que múltiplas plataformas de 

mídia, produtores e consumidores, relacionam-se de modo imprevisível enquanto 

produzem coletivamente novos significados. Nos atuais processos de circulação de 

conteúdo e informação, antigos meios são forçados a conviver com meios emergentes, 

novas tecnologias não eliminam completamente as suas antecessoras, e o público 

passa a ser cada vez mais ativo. 
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Quando analisamos tais processos, é importante que eles sejam vistos não 

apenas por seu viés tecnológico, mas principalmente por seu caráter enquanto 

transformação cultural. De modo que, Jenkins (2009) propõe que a convergência 

ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais 

com outros. 

A produção e o consumo literário, não estão isolados da configuração desses 

tempos de convergência. O fato de que hoje podemos ler um livro em um smartphone, 

continuar o mesmo em um e-reader, para logo em seguida finalizar a leitura em um 

exemplar impresso, não está ligado apenas ao avanço da tecnologia. Muito além de 

uma convergência de conteúdo enquanto há uma divergência de dispositivo, dentro 

desse processo foi preciso também um leitor híbrido, com as habilidades necessárias 

para migrar de uma plataforma à outra. 

Outro aspecto importante, é observar que esses leitores estão inseridos no que 

Jenkins chamou de cultura participativa. Essa expressão representa a ideia de que 

produtores e consumidores agora estão em contato direto, sendo que os últimos 

passam a poder interagir, criar e recriar em cima dos produtos que lhe são oferecidos. 

Graças ao advento da internet, agora existem diversos canais nos quais o público pode 

falar diretamente com as grandes corporações, e ainda serem vistos por outros 

consumidores também conectados à rede. Em outras palavras, o consumidor deixa de 

ser passivo, e passa a exigir um papel cada vez mais importante nas relações que 

estabelece com as produções consumidas. 

A análise, que a seguir se apresenta, toma como base esses estudos para 

abordar questões pertinentes acerca das implicações da cultura da convergência no 

consumo literário, especialmente no que se refere à prática denominada social 

reading. 

Por social reading, esta pesquisa entende o compartilhamento de leituras. Tal 

atividade tem sido executada desde o começo da história da escrita, quando as leituras 

eram realizadas em voz alta e para um grupo. Apenas no século X as leituras 

individuais foram introduzidas. Entretanto segundo Manguel (1997), a socialização 

dessa atividade seguiu ocorrendo através de conversas e compartilhamento de 

anotações.        Na atual revolução digital,  embora a leitura ainda siga  na maior parte 
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tempo silenciosa, a prática de social reading ganha novos moldes, expandindo 

experiências literárias em escala global. 

 
 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Tem-se como hipótese inicial que social reading cria novas e imprevisíveis 

experiências literárias. Inseridos em uma cultura da convergência, os leitores deixam 

de ser passivos, e passam a exigir um papel cada vez mais importante nas relações 

estabelecidas com as produções consumidas. A presente pesquisa julga que essa 

configuração pode transformar os modos de entretenimento e aquisição de 

conhecimento, de forma que assim como o consumo, essas ações passariam a ser 

realizadas cada vez mais coletivamente. 

Espera-se que com essa investigação seja possível compreender as principais 

motivações e interesses que levam os leitores a praticar social reading. A partir disso, 

será possível entender que posição tal atividade ocupa no contexto da cultura da 

convergência. Ademais, há uma expectativa de que o estudo demonstre que leitores  

de diferentes formatos (livro impresso, livro digital, audiolivro e etc) se aproximam 

através do social reading, suprimindo a divergência de dispositivo. 
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