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RESUMO 

 

DAMASCENO, Handherson Leyltton Costa. A espetacularização da privacidade 

como empreendimento de si: as pedagogias da visibilidade de Leitores no 

Facebook. Orientadora: Barbara Coelho Neves. 203 f. 2021. Tese (Doutorado em 

Educação) - Faculdade de Educação (FACED), Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, 2021. 

 

 
O espetáculo das intimidades nas mídias sociais digitais constitui a grande 

oportunidade ‘às gentes’ que desejam reinventar suas existências, através de 

constantes exposições de si. Quaisquer que sejam os meios, essas exibições são 

marcadas por um elemento comum: grandes porções de uma privacidade 

intencionalmente pública. Neste caso, histórica e culturalmente vislumbrado em uma 

atmosfera de discrição e serenidade, ao leitor estavam relegados os recônditos de 

sua alcova de leitura como único e principal território de existência e a este sujeito, 

pois, o silêncio introspectivo era elemento fundante de sua persona. Ao mesmo tempo, 

com a emergência das mídias digitais, as ações de espetacularização das 

privacidades e predileções reconfiguram a imagem do leitor: o sujeito intimista dá lugar 

àquele que já não vê sentido no silêncio e anonimato, pois deseja ser visto. Esse 

exercício culmina em processos de superexposição das intimidades leitoras – antes 

privadas – presentes na esfera atual e que desembocam no que nessa pesquisa é 

chamado de leitor-espetáculo. Dito isto, a tese tem como objetivo geral que direcionou 

a pesquisa analisar os estatutos pedagógicos oriundos do Grupo do Facebook 

“Skoob: o que você anda lendo?” e as suas reverberações na constituiçãodo perfil de 

leitor naquele ambiente. Como objetivos específicos, foram selecionados: a. 

problematizar a emergência das pesquisas com as mídias sociais digitais, 

especialmente as redes sociais de leitura; b. identificar e analisar nas narrativas de 

leitura, as pedagogias que os interagentes utilizam a fim de serem vistos; c. 

compreender as pedagogias da visibilidade presentes nas narrativas dos leitores e d. 

compreender o conceito de leitor-espetáculo como habitante contemporâneo das 

mídias sociais digitais. Trata-se, pois, de uma pesquisa qualitativa, de cunho analítico 

e descritivo. O argumento central da tese é que ao assumir as mídias sociais digitais 

como território de existência, o sujeito leitor lança mão de uma série de pedagogias 

de visibilidade que conferem para si, a partir da espetacularização de suas intimidades 

e predileções de leitura, um outro perfil de leitor bastante distinto do que histórica e 

culturalmente se conhece: o leitor- espetáculo e que utiliza a própria intimidade leitora 

como empreendimento de si. Os resultados apontaram que as narrativas dos leitores- 

espetáculo revelaram interessantes nuances, como as pedagogias da visibilidade – 

primordial para a constituição e consolidação do perfil do leitor no lócus da pesquisa 

e evidenciaram o quão pedagógicos podem ser os processos oriundos da 

espetacularização da intimidade leitor também como possível pedagogia de formação 

de outros leitores. 

Palavras-chave: Leitura. Mídia Social. Leitor. Pedagogias da Visibilidade. Rede 

Social. 



 

ABSTRACT 

 
DAMASCENO, Handherson Leyltton Costa. The spectacularization of privacy as an 

enterprise of itself: the pedagogics of reader visibility on Facebook. Supervisor: 

Barbara Coelho Neves. 203 f. 2021. Tesis (PhD in Education) – Education College 

(FACED), Federal University of Bahia, Salvador, 2021. 

 

 
The privacy entertainment on social media is a great opportunity for people who want 

to reinvent their existence, by means of constant exposure to themselves. Whatever 

the means, these displays are marked by a common element: a big portions of an 

intentionally public privacy. In this case, historically and culturally glimpsed in a 

discretion and serenity atmospheric, there was relegated to the reader of its recondite 

lecture as the only and main territory of existence of this subject, because, the 

introspective silence was a founded element of its subject. At the same time, with the 

digital media emergence, the actions of spectacularization of privacies and 

predilections reconfigure the reader's image: the intimate subject gives way to those 

who no longer see meaning in silence and anonymity, because they want to be seen. 

This exercise culminates in processes of overexposures of reader intimacies - 

previously private - present in the current sphere and which do leaded to this research 

is called reader-spectacle. Based on these informations, the manuscript aimed to 

directed the research to analyze the pedagogical statutes coming from the Facebook 

Group “Skoob: what have you been reading?” and its reverberations into the 

constitution of the ambient reader profile. As specific aimeds, the following were 

selected: a. a emergence problematic of digital social media research, especially 

reading social networks; b. identify and analyze in reading narratives, the pedagogies 

that interactants use in order to be seen; c. understanding of the visibility pedagogies 

present in the readers' narratives and, d. understanding the concept of reader- 

spectacle and, utilized the self-intimity reader as an enterprise of itself. It based, 

although, a qualitative research, with an analytical and descriptive nature. Thecentral 

argument of the thesis is that by assuming the digital social media as a territory of 

existence, the reader let go of a series of visibility of themselves pedagogies, as from 

the intimity spectacularization and lecture predilections, another reader of a quite 

distinct from what is historically and culturally known: the spectacule-reader and, what 

uses its own reader intimacy as its own enterprise. The results shown that the readers' 

narratives revealed interesting nuances, such as the pedagogies of visibility – essential 

for the constitution and consolidation of the reader's profile in the research locus and 

was evidentiated how pedagogical the processes arising from the spectacularization 

of the reader's intimacy can be as well as a possible pedagogy for the other readers 

formation’s. 

 
Keywords: Reading. Social media. Reader. Visibility Pedagogies. Social network. 



 

RESUMEN 

 
DAMASCENO, Handherson Leyltton Costa. La espectacularización de la 
privacidad como empresa en sí misma: las pedagogías de la visibilidad del lector 

en Facebook. Asesora: Barbara Coelho Neves. 203 f. 2021. Tesis (Doctorado en 

Educación) - Facultad de Educación (FACED), Universidad Federal de Bahía, 

Salvador, 2021. 

 
 

El espectáculo de las intimidades en las redes sociales digitales es una gran 

oportunidad para las personas que quieren reinventar su existencia, a través de 

exposiciones constantes de sí mismas. Cualquiera sea el medio, estas pantallas están 

marcadas por un elemento común: grandes porciones de una privacidad pública 

intencional. En este caso, visionado histórica y culturalmente en un ambiente de 

discreción y serenidad, el lector fue relegado a los recovecos de su sala de lectura 

como único y principal territorio de existencia y de este sujeto, porque el silencio 

introspectivo fue un elemento fundacional de su persona. Al mismo tiempo, con la 

irrupción de los medios digitales, las acciones de espectacularización de intimidades 

y predilecciones reconfiguran la imagen del lector: el sujeto íntimo da paso a quienes 

ya no ven sentido en el silencio y el anonimato, porque quieren ser vistos. Este 

ejercicio culmina en procesos de sobreexposición de las intimidades del lector -antes 

privadas- presentes en el ámbito actual y que conducen a lo que en esta investigación 

se denomina el espectáculo-lector. Dicho esto, la tesis tiene el objetivo general que 

encaminó la investigación a analizar los estatutos pedagógicos provenientes del grupo 

de Facebook “Skoob: ¿qué has estado leyendo?”. y sus reverberaciones en la 

constitución del perfil del lector en ese entorno.Como objetivos específicos se 

seleccionaron los siguientes: a. problematizar el surgimiento de la investigación con 

las redes sociales digitales, especialmente la lectura de las redes sociales; B. 

identificar y analizar en las narrativas de lectura, las pedagogías que utilizan los 

interactuantes para ser vistos; C. comprender las pedagogías de la visibilidad 

presentes en las narrativas de los lectores y d. Entender el concepto de espectáculo 

lector como habitante contemporáneo de las redes sociales digitales. Setrata, por 

tanto, de una investigación cualitativa, de carácter analítico y descriptivo. Elargumento 

central de la tesis es que, al asumir las redes sociales digitales como territorio de 

existencia, el lector hace uso de una serie de pedagogías de visibilidad que le otorgan, 

a partir de la espectacularización de sus intimidades y predileccioneslectoras, otro 

perfil. De lector bastante distinto de lo que se conoce histórica y culturalmente: el 

lector-espectáculo y que utiliza la intimidad de su propio lector como su propia 

empresa. Los resultados mostraron que las narrativas de los lectores revelaron 

matices interesantes, como las pedagogías de la visibilidad, esenciales para la 

constitución y consolidación del perfil del lector en el locus de investigación, y 

mostraron cuán pedagógicos pueden ser los procesos que surgen de la 

espectacularización de la intimidad del lector como así como una posible pedagogía 

para la formación de otros lectores. 

 
Palabras clave: lectura. Medios de comunicación social. Lector. Pedagogías de la 

visibilidad. Red social. 



 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO 17 

1.1. “O amor dos começos” ou a gênese do leitor 18 

1.2. De como nasceu a tese: da rede social Skoob ao grupo do Facebook “Skoob, o que 

você anda lendo?” 26 

1.3 A organização da tese 30 

2. ESCOLHAS EPISTEMOLÓGICAS, POLÍTICAS E CONCEITUAIS: 34 

2.1. Para compreender o Capital Social 34 

2.2. Dos Estudos Culturais às Pedagogias da Visibilidade 37 

2.3. Apontamentos sobre Leitura e Leitor: a que se destinam nesta tese? 50 

3. PERCURSOS METODOLÓGICOS 67 

3.1. Considerações sobre o percurso, abordagem e métodos de pesquisa 67 

3.1.1. Pesquisa qualitativa e a pesquisa bibliográfica para o “estado da arte” 70 

3.1.2 A Análise de Conteúdo 72 

Artigo 1 - PRÁTICAS DE LEITURAS A PARTIR DA REDE SOCIAL SKOOB: o que dizem as 

pesquisas Stricto Sensu 77 

Artigo 2. PESQUISAS COM A REDE SOCIAL DE LEITURA SKOOB: um mapeamento dos 

artigos científicos 96 

Artigo 3. A REDE SOCIAL DIGITAL SKOOB COMO VITRINE PARA A 

ESPETACULARIZAÇÃO DO PERFIL LEITOR: ressonâncias e dissonâncias 123 

Artigo 4. A ESPETACULARIZAÇÃO DE SI NAS MÍDIAS SOCIAIS: o/a leitor/a-espetáculo e 

as pedagogias da visibilidade 136 



 

Artigo 5 – O LEITOR COMO UM SUJEITO HISTÓRICO: da solidão introspectiva à 

espetacularização da intimidade nas mídias sociais 160 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS DA TESE 178 

5. REFERÊNCIAS 194 



17 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 
PARDALZINHO 

 
O pardalzinho nasceu 

Livre. Quebraram-lhe a asa. 

Sacha lhe deu uma casa, 

Água, comida e carinhos. 

Foram cuidados em vão: 

A casa era uma prisão, 

O pardalzinho morreu. 

O corpo Sacha enterrou 

No jardim; a alma, essa voou 

Para o céu dos passarinhos! 

 
MANUEL BANDEIRA 

 
 
 
 

A presente pesquisa tem nas “narrativas de leitura de sujeitos leitores” a sua 

coluna de sustentação. Parte-se, aqui, do pressuposto de que nunca se abandona um 

objeto de pesquisa inicial: ele se adere e ganha corpo ao longo dos tempos. Dito isso, 

esse tema sempre perpassou por entre os meus estudos, encontra-se incrustrado 

entre os maiores interesses da minha vida pessoal e atravessa a construção da minha 

profissionalidade, quer seja como professor e/ou como pesquisador. E é desse lugar 

do qual falo; de quem se envolve com as práticas de leitura ao longo de todo o 

percurso e, por conceber a leitura como elemento fundante nas três esferas 

supracitadas, assevero o meu desejo inicial: narrar, neste texto introdutório, recortes 

da vida, a fim de fazer emergir a minha íntima ligaçãocom o referido objeto de estudo. 

Inauguro esta seção do trabalho aventando algumas justificativas quanto às 

opções em relação à forma da escrita. Especificamente neste texto, ao apresentar um 

pouco da minha constituição enquanto indivíduo, abdiquei do plural majestáticoe, ao 

assumir o lugar de narrador de mim, apresento algumas memórias, que, por serem 

bastante móveis, assemelham-se mais aos gifs tão conhecidos pelos transeuntes dos 

caminhos cibernéticos, do que a fotografias estáticas. 
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1.1. “O amor dos começos” ou a gênese do leitor 

 
 

Nasci numa família cujos livros nunca foram objetos de consumo, como a 

maioria dos lares brasileiros, nos quais a conquista da subsistência para o corpo 

(alimentação, moradia, saúde, segurança e vestuário) se configurava a luta diária. Na 

década de 1980, quando do meu nascimento, a taxa de alfabetização brasileira girava 

em torno de 75% e grande parte da minha família fazia crescer esses dados. 

Meus avós maternos – Vôzinho e Vó Ana – contribuíram de maneira efetiva 

com a educação de uma criança recém-nascida, filha de uma menina que engravidou 

aos dezesseis anos (e, por conta desse contexto, precisou sair da escola). Desde as 

histórias mais criativas de “Vôzinho” – que nutriam a minh’alma - às roupinhas feitas 

pela costureira da rua com os tecidos que minha avó vendia, nunca me faltou nada: 

afeto, “sustança” e histórias que fertilizaram o meu imaginárioinfantil. 

Foi do meu avô a primeira história fantástica sobre leitura e escrita que escutei. 

Embora ainda não dispusesse de elementos avaliativos para emitir juízo de valor, à 

época, tomo-a como uma verdade absoluta e a parafraseio: 

“Há muito tempo, numa época em que as crianças eram 

trazidas pelas cegonhas e os cachorros amarrados com linguiça, ele 

queria namorar uma menina. Como não sabia ler e escrever, pediu a 

um compadre que o fizesse, registrando num bilhete as suas intenções 

amorosas, ditadas silabicamente para o escriba amigo-da-onça. O 

larápio, que também já demonstrava interesse pela inocente donzela, 

escreveu tudo ao contrário e, ao invés de marcar o encontro dos dois 

na festinha religiosa daquela longínqua roça, desdisse tudo o que o 

jovem Lerião havia solicitado. 

Ao chegar na festa, blusa de ‘ver o mundo’ e calça tergal, 

cheirando a água de colônia e brilhantina no cabelo, o coração quase 

lhe saiu pela boca ao encontrar os dois na maior intimidade (que 

naquele tempo consistia em conversar.). Viu sua prenda surrupiada de 

forma sorrateira. Humilhado, daquele dia em diante decidiu que 
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aprenderia a ‘leitura, a escrita e fazer conta de cabeça’, para que a 

escassez desses conhecimentos não lhe causasse constrangimento. 

E em cima do lombo de uma mula, aboiando o gado na aridez da 

caatinga baiana, aprendeu a ler. Sozinho. ” 

Só depois de muito tempo eu descobri que meu avô foi o meu primeiro herói. 

E eu percebi que a minha infância, ao lado dele, foi infinitamente melhor do que a do 

Drummond1, que fora melhor do que do Robinson Crusoé. 

No esforço de fazer emergir as memórias cujas práticas de leituraconfiguram- 

se, ao mesmo tempo, força motriz e lubrificantes dos eixos rotativos deste texto, o 

poema “Pardalzinho”, de Manuel Bandeira, que estreia como epígrafe,anunciando 

neste texto, é a primeira lembrança do contato direto com uma narrativa literária. 

O poema era declamado na hora de dormir, na mais doce voz que uma criança 

podia escutar: a voz materna. Ela, como tantas outras meninas grávidas em idade 

escolar, engrossou os dados de evasão e teve de sair da escola. Para angariar 

insumos para a minha sobrevivência, ia “catar” mamona na roça dos meus avôs, para 

que nada me faltasse. 

Involuntariamente, ao contar histórias e declamar alguns poemas na hora de 

me fazer dormir, a minha mãe me iniciou no mundo da leitura e me seduziu pelas 

histórias, de uma maneira bem mais fatal e sábia do que a Sherazade – personagem 

que conheci, fielmente, após três décadas de vida, quando de presente de aniversário 

veio o livro “As mil e uma noites”. 

Estudar, para a família na qual nasci, era tornar-se gente. Era ter a 

possibilidade de decalcar um futuro ainda incerto cujo “estudo” poderia ser a salvação 

das adversidades e privações materiais e culturais oriundas de uma cidadezinha do 

interior baiano, que só teria uma biblioteca quase 30 anos depois e que, ainda hoje, 

não dispõe de uma livraria qualquer. 

 
 

 
1 Do poema “Infância”, Carlos Drummond de Andrade. 
C.f.<https://www.youtube.com/watch?v=bY1AT3hiDMQ>. 

https://www.youtube.com/watch?v=bY1AT3hiDMQ
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O estudo tornar-se “a gente” que meus avós e minha mãe não conseguiram 

ser, por falta de um diploma, um ínfimo detalhe ante a sabedoria latejante naqueles 

olhos pedagógicos, uma vez que são exemplos vivos de honradez e dignidade com 

os quais me ensinaram. A falta do diploma não os impediu de injetar naquele menino 

o desejo de arder-se em febre pela leitura e pelos livros – esses objetos que só tinha 

contato através de alguns primos e na escola. 

Isto posto, fui o Visconde de Sabugosa, baiano, de Itaetê, minha cidade natal. 

O sabugo, uma parte do milho dispensável para o consumo, consistia na metáfora 

como o estudo formal era visto pela maioria da cidade: um “título de nobreza”; 

concedia um certo status. Porém, dado o contexto local, era quase um acessório 

supérfluo. 

Na escola, a vida me presenteou com caras pessoas que contribuíram para a 

minha curiosidade leitora: as três primeiras professoras, Tia Lene, Pró Nélia e Pró 

Diva. Em três anos, os primeiros da escolaridade, aprendi a ler e a escrever com elas. 

Veio-me, também, o peito implodido por fogos de artifício, por causa do amor aos 

livros e à leitura. Ficava embasbacado diante do poder que essas mulheres exerciam 

sobre meu corpo, em hipnotizar os meus ouvidos, quando, ao me iniciarempelos 

caminhos saborosos da escuta literária, liam as mais belas narrativas. Até hoje, sem 

muito esforço, escuto a voz delicada de tia Lene lendo “Chapeuzinho Vermelho”, ouço 

a voz rouca e gostosa de pró Diva lendo a fábula “O leão e o ratinho” e a voz adocicada 

e mansa de pró Nélia, lendo “João e o pé de feijão”. 

Aprendi, também com elas, a cobiçar os livros como posse, libido. Eu era a 

Menina de “Felicidade Clandestina”, de Clarice Lispector: o livro era um amante. 

Sonhava com as histórias. Queria viver nelas, como Monteiro Lobato me ensinou, 

mais tarde, quando dizia sobre o seu desejo de despertar a vontade das crianças em 

morar em seus livros. Percebi que as minhas professoras assumiram o lugar do 

Santiago Kovadloff, personagem do conto “A função da arte”, de Eduardo Galeano e 

a mim, Diego, ajudaram a ver o mar. 

Cresci e a paixão pela leitura só aumentou. A coleção “O cachorrinho Simba”, 

de Maria José Dupré, foi um dos primeiros livros que me acorrentou. 
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Pelas mãos de outras sábias professoras, foi-me apresentada a Coleção Vaga- 

Lume. Chorei com Zezinho e sua porquinha preta, viajei com o Menino de Asas, 

descobri o amor com “O caso da Borboleta Atíria”. “O feijão e o sonho”, “Açúcar 

amargo”, “O escaravelho do diabo” e “A ilha perdida” me deixavam absorto. Descobri 

que as principais mulheres da minha vida (minha mãe, minha avó Ana, tia Creuza e 

tia Gal, que virou estrela e hoje está no céu) eram tão fortes tais quais as personagens 

femininas das obras do Machado de Assis. Todavia, só as vi personificadas nas obras 

machadianas num “era uma vez” que faz pouco tempo. 

Arrebatado para o seio de diversas histórias, fui apaixonado por amores 

tépidos, experimentei paixões vulcânicas e ódios homéricos por personagens e 

escritores. Como um ímã, determinadas tramas enredaram a minha mente ao ponto 

de – quando não era possesso pelo vulto do livro que reclamava leitura e me roubava 

o sono – em sonho, ser visitado por personagens e reviver com eles os dramas, como 

a Sofia, do Jostein Gaarder (“O mundo de Sofia). Ao aprofundar os estudos e tomar 

ciência do evento, fora-me descortinado o motivo: a força arrebatadora da leitura, que 

ainda desperta em mim, dos mais lascivos desejos, àquela tênue e cálida sensação 

de paz. A leitura, pois, me salvou da “miséria de existir pouco”, conforme o Mia Couto 

me disse em “Terra Sonâmbula”. 

Enquanto me formava como leitor, conheci outros gêneros, livros e autores. As 

mitologias grega, romana e persa me embriagaram de poesia e outras narrativas 

foram se incorporando aos meus gostos. Amei o amor da Andorinha Sinhá e do 

Gato Malhado, bem como a história de amor entre a bola Fura - Redes e do goleiro 

Bilô – Bilô, do Jorge Amado. O Pequeno Príncipe me ensinou sobre a vida. E ainda 

ensina! 

Um pouco depois vieram Rachel de Queiroz, Eça de Queiroz (até hoje não me 

recuperei do ódio por Amaro, o padre, e por Basílio, o primo desleal), viajei com o 

náufrago do Ernest Hemingway (“O velho e o mar”), me deliciei com as crônicas de 

Fernando Sabino e de Fernando Veríssimo. Conheci a introspecção de Clarice 

Lispector, o amor em Vinícius de Moraes e em Florbela Espanca, o desassossego 

de todos os Pessoa (de Fernando), as narrativas de memória do Alain Proust e de 

Rubem Alves (apresentado pela minha alma gêmea Adriany Thatcher), José 
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Saramago, Mia Couto e mais um punhado, que conheço, dia após dia, mediante o 

contato pelas tramas das redes com tanta gente leitora que me serve, inclusive, como 

modelo de indivíduo leitor. 

À medida em que crescia e lia tantos autores e obras, conheci a rede das redes: 

a Internet. A expansão acontecera no final dos anos 1990 e, adolescente curioso, 

experimentei uma interface da Web 1.0 e me maravilhei com os sites, aparelhos e 

músicas em mp3 (que emergiram naquela época), com as conversas instantâneas 

nas salas de bate papo, a possibilidade de ler corpos e sexualidades inacessíveis a 

mim, a participação em comunidades de discussão sobre livros e filmes (mesmo 

estando a uma distância maior que duas centenas de quilômetros do cinema mais 

próximo), a escrita de e-mails via listas, dentre outros, numa conexão ainda discada e 

cuja conta, um punhado de tempo depois, iria me custar um turno inteiro de trabalho. 

Mais tarde, vieram outras redes proporcionadas pela Web 2.0, no‘boom’ das mídias 

sociais, e a participação em grupos/comunidades virtuais de leitura/leitores/livros. 

Tempos depois, quando aprovado num concurso público da minha cidade 

(Itaetê, interior da Bahia), fui professor em uma escola na “roça” e uso essa palavra 

a fim de marcar, de maneira empoderada, o costume local ao invés de “zona rural”. 

Todos os dias, 56km entre as idas e vindas, por uma estrada de terra poeirenta e 

esburacada para chegar à Escola Municipal Bandeira de Melo, localizada na vila 

com o mesmo nome. Como tarefa sagrada e cotidiana, sempre lia para os meus 

alunos, porque cria na importância da mediação da leitura pelo professor e o quão seu 

exemplo vivo de leitor pode contribuir para/na formação das crianças. 

Ler para aquelas crianças, muito mais do que uma atividade de deleite, era 

um ato político. Essa experiência foi fortalecida na minha profissionalidade pela 

professora Maria Helena Besnosik (Malena), grande exemplo vivo de leitora, quando 

minha professora no curso de Pedagogia na Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS). “Enleiturar” (OLIVEIRA, 2015) aquelas meninas e meninos talvez 

fosse uma maneira (um tanto quanto ingênua, hoje admito) de tocá-las através da 

subjetividade, oferecer-lhes condições de enxergar a “terceira margem do rio” do 
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João Guimarães Rosa e, através do sonho insuflado pela literatura, modificar a 

cáustica realidade em que estavam mergulhadas. 

Por conseguinte, em um ritual religiosamente repetido três vezes por semana 

como uma “atividade permanente”, realizávamos leituras compartilhadas e, no último 

ano (dentre os quatro em que fui professor da/na roça), foram desenvolvidos círculos 

de leitura, a fim de oportunizar àqueles estudantes as possibilidades de 

experienciarem o sabor da leitura e, consequentemente, incorporarem-na em suas 

práticas culturais, à medida em que se constituíam pessoas leitoras. E em todas as 

atividades de leitura pelo deleite, aos estudantes, eram oportunizados momentos para 

falar sobre a obra, apresentá-la de maneira diferente, criativa e/ou performática.Ou 

ainda, aos mais tímidos e comedidos, apenas o silêncio introspectivo. 

Pela imersão profissional com estudantes residentes na roça e pela 

proximidade com colegas professores, na pesquisa monográfica da graduação em 

Pedagogia, orientado pela querida professora Luciene Souza Santos, estudei os 

processos de constituição do leitor nas classes multisseriadas, que ainda hoje se 

fazem presentes em cidades predominantemente rurais. As classes multisseriadas, 

como o próprio nome revela, diz tratar de uma turma em que se encontram estudantes 

de distintas séries, geralmente, dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Na minha 

cidade era comum encontrar turmas multisseriadas com estudantes da primeira até a 

quarta série do Ensino Fundamental de 08 anos. 

Quando do acesso ao curso de Mestrado em Educação e ingresso como 

estudante e pesquisador do Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e 

Tecnologias (GEC/CNPq), muitas outras leituras se incorporaram ao arcabouço 

teórico – a partir das discussões das pesquisas de outros colegas – e o literário, 

mediante as idiossincrasias fortalecidas com base nas relações empreendidas com 

afetuosos colegas, com os quais trocamos indicações de leitura, livros e outros 

materiais literários. 

O Mestrado em Educação na UFBA me fez ter contato com diversos outros 

autores, conhecer outros livros, estreitar laços com pesquisadores e, diante da maior 

imersão nas mídias sociais digitais, acompanhar pesquisadores da área das 
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tecnologias, das linguagens, da leitura e, agora como espectador, ver essas pessoas 

performarem, também, suas predileções (leitoras, políticas, gastronômicas, fílmicas, 

culturais, sexuais) no palco das supracitadas redes. 

Assim, como inicialmente foi afirmado neste texto de que não se abandona um 

objeto inicial de pesquisa, o curso de Doutorado em Educação trouxe à tona as 

reminiscências do “amor dos começos” e revisito, agora sob um outro ponto de vista, 

o desejo de seguir com o estudo sobre as “narrativas de sujeitos leitores” e suas 

reverberações, em que o terreno das mídias sociais digitais desponta como lugar de 

pesquisa. 

O projeto teve início no Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e 

Tecnologias/GEC e por conta da necessidade de mudança de rotas, próprio da 

dinamicidade da vida, migrei para o Laboratório de Tecnologias Informacionais e 

Inclusão Sociodigital – LTI Digital/CNPq, que me deu régua, compasso eacolhimento 

dos quais eu precisava. Com a professora Bárbara Coelho Neves, que me acolheu 

como seu orientando, de uma pesquisa que já estava em andamento, experienciei 

voos maiores, mais rasantes, pulei de precipícios pelos quais jamais sonhei estar. 

Sob a orientação e intermédio da professora Bárbara, conheci diversos 

pesquisadores, dialoguei com áreas afins e distantes, fui desafiado a me constituir 

como leitor de outros autores, a performar um leitor muito mais curioso em terrenos 

antes desconhecidos e, quem sabe, evitados. Portanto, a Ciência da Informação (CI) 

também me ajudou a compreender os processos de leitura em uma outra perspectiva, 

diferente das que conhecia, como licenciado em Pedagogia e Letras. 

Desta forma, ao me deslocar do lugar de apenas um interagente das redes e 

imputar-me o lugar de pesquisador que sai do lugar de leitor e passa a observar as 

riquezas culturais e pedagógicas dos fenômenos cotidianos dos quais também fazia 

parte, mas que o cansaço da rotina e a displicência dos olhos cansados não permitiu 

enxergá-las, fez com que estratégias fossem planejadas e caminhos repensados. 

Aqui, mesmo que intuitivamente – e mais adiante com uma certa segurança 

de quem decide mergulhar nas águas não tão (des)conhecidas da pesquisa – a 
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observação das narrativas de alguns leitores e leitoras que faziam seus posts usando 

hashtags (palavras-chave que servem com indexadores de temas ou assuntos 

diversos), foi possível observar uma certa recorrência no campo semânticodessas 

narrativas. 

Postar uma fotografia de um passeio, em um show, no almoço de família, com 

o cônjuge, em uma roda de amigos ou de uma paisagem da natureza tende a angariar 

curtidas, fortalecer relações e aumentar o poder da própria exposição (THOMPSON, 

2018). Quando isso é feito em um grupo de leitores, pode desencadear algumas 

aprendizagens que fazem girar a roda da construção das visibilidades dos sujeitos 

que ali estão. 

Deste modo, a narrativa fotográfica e textual com os temas caros para aquela 

comunidade é importante sem dúvida, mas não se bastam por aí. Portanto, não basta 

só a fotografia do livro: é preciso uma selfie, com um texto emocionado ou técnico, a 

depender de qual sentimento se deseja despertar na plateia; aquele momento de 

intimidade de leitura, por mais singelo que for, ganha ares profissionais de edição, 

texto e cor; as predileções e os gostos literários não bastam apenas serem ditos com 

textos simples e diretos, é preciso lançar mão de artifícios que exploram a privacidade 

e, como uma celebridade, considerar que sua fala é importante e merece atenção; ou 

ainda, uma simples organização da estante de livros não passa despercebida e 

merece ter o garbo de um evento fantástico. 

Esses movimentos suscitaram dúvidas e aguçaram a curiosidade predatória 

para a realização dessa pesquisa. Dessa maneira, o problema se materializa em uma 

pergunta principal: De quais maneiras as narrativas dos leitores no Grupo 

“Skoob: o que você está lendo?” revelam as pedagogias da visibilidade dos 

sujeitos leitores e contribuem para a constituição do perfil do sujeito leitor? 

Para responder à questão supracitada, foram identificadas outras questões 

orientadoras que foram investigadas ao longo da pesquisa: a) De quais maneiras as 

narrativas de leitura se manifestam no grupo “Skoob: o que você está lendo?”? b) 

Quais características das intimidades podem ser percebidas nessas narrativas? e c) 

Quais temáticas emergem dessas narrativas e quais estratégias os interagentes 

lançam mão para angariar para si o reconhecimento no grupo em que está inserido? 
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Assim sendo, esta tese tem como objetivo geral, que direcionou a pesquisa, 

analisar as pedagogias da visibilidade oriundos do Grupo do Facebook “Skoob: oque 

você anda lendo?” e as suas reverberações na constituição do perfil de leitor daquele 

ambiente. 

Como objetivos específicos, foram selecionados: 

 
a. problematizar a emergência das pesquisas com as mídias sociais 

digitais, especialmente as redes sociais de leitura; 

b. identificar e analisar nas narrativas de leitura, as pedagogias que os 

interagentes utilizam a fim de serem vistos; 

c. compreender as pedagogias da visibilidade presentes nas narrativas 

dos leitores, e 

d. compreender o conceito de leitor-espetáculo como habitante 

contemporâneo das mídias sociais digitais. 

 
 

 
1.2.  De como nasceu a tese: da rede social Skoob ao grupo do Facebook 

“Skoob, o que você anda lendo?” 

 

 
No emaranhado de obras e livros em que a minha individualidade leitora foi 

e tem sido construída, incremento-a com o desafio mais atual, que é a associação 

de duas paixões que estão tatuadas na insígnia do meu ethos: leitura e cultura digital. 

O leitor, agora, funde-se ao pesquisador e toma as narrativas de leitura e as redes 

sociais como fenômenos escolhidos para espiar um pouco mais através da lupa de 

uma tese de doutoramento. As narrativas dos sujeitos leitores que estão nasredes 

sociais digitais, como já dito, constituem o sistema nevrálgico dessa tese. 

Da experiência como professor-leitor, dos percursos trilhados nas redes sociais 

digitais – como interagente e curioso das novidades e pedagogias empreendidas 

naquelas ambiências e do doce e satisfatório encontro com o Skoob –uma rede social 

brasileira e de leitura – encontrei combustível para ir adiante, movido pelo desejo de 

construir e socializar conhecimentos científicos, que imagino serem profícuos para a 

área da Educação, à qual este estudo se encontra vinculado. 
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Esta tese germina, pois, a partir das observações, experiências e 

experimentações quando, em 2010, criei um perfil na supracitada rede social e lá 

percebi alguns movimentos de leitores, distintos dos que eu acompanhara em redes 

sociais planetárias, como Orkut e Twitter, por exemplo. O Skoob é uma rede social 

segmentada e, como tal, os laços que primeiramente unem os usuários não se 

concentram na afinidade entre as pessoas, mas nos gostos em comum. Diferente das 

redes sociais mais conhecidas e acessadas, como o Facebook (em que a conexão se 

dá sob a perspectiva indivíduo e indivíduo), é o tema ou assunto que conecta os 

usuários entre si nas redes sociais segmentadas ou de nicho (DANIOTTI,2013), nas 

quais os temas de interesse são bastante excêntricos: encontram-se redes sociais de 

cervejas artesanais, criadores de cães da raça Chihuahua, apreciadores de charutos, 

usuários de chapéus Panamá, colecionadoras de esmaltes, dentre outros. 

O Skoob, no caso, tem na leitura o seu sustentáculo, de onde germinam as 

ações de uma grande comunidade de leitores, nas quais seus membros discutem as 

obras, compartilham leituras e indicam livros e colaboram mutuamente na formação 

de leitores. (CHARTIER, 1994; DIONÍSIO, 2000; MARTINS et al, 2011). Portanto, todo 

o seu desenho técnico reforça essa impressão, quando ocorre o primeiro contato: “A 

maior rede social de leitores do Brasil2” é a frase imperativa que salta aosolhos quando 

se acessa o site desta rede social e não obstante o seu próprio nome carrega a 

simbologia do objeto mais desejado por quem se reconhece como leitor: “skoob” 

significa a tradução da palavra “livros”, em inglês (books) e escrita em ordeminvertida. 

Na mesma rede, além de construírem seu perfil leitor, registrarem os livros 

lidos, abandonados e os que desejam ler, os skoobers têm a possibilidade de criar e 

de participar de diversos grupos de discussão, de sorteios e utilizarem aquele 

ambiente como lugar para inventariar as obras já lidas, escrever resenhas e publicá- 

las, dentre muitas tarefas. Depende dos objetivos que se têm quando se ingressa 

nessa rede social. 

 

 
2 C.f https://www.skoob.com.br/. Acesso em 25/04/2021. 

https://www.skoob.com.br/
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Ao mesmo tempo, as ações supracitadas reconfiguram a imagem do leitor. O 

sujeito intimista, introspectivo, retratado nas pinturas clássicas como um indivíduo 

sereno, quase folclórico e envolto em uma atmosfera feérica, dá lugar àquele que já 

não vê sentido no silêncio e anonimato de outrora, pelo contrário: deseja ser visto. 

Por conseguinte, foi feito um levantamento da arquitetura do Skoob, sua 

funcionalidade e descritos os seus elementos sociotécnicos, acompanhamento das 

discussões em grupos, leitura dos textos produzidos e a vivência naquele espaço, 

agora, era diferente, haja vista não ser apenas um skoober ocupando o espaço e 

construindo materialidades de seu perfil leitor, era o pesquisador construindo uma tese 

de doutoramento e que por uma fração de tempo ignorou as múltiplas encruzilhadas 

que a pesquisa qualitativa tendia a oferecer. 

Necessário se considerar algo que o professor Macedo (2009) já alertava: a 

pesquisa é uma aventura pensada! Como aventura, portanto, está suscetível a 

mudanças, transformações e pela própria característica disruptiva, efêmera e móvel 

dos processos que estão incrustados nas culturas digitais, o objeto de pesquisa é, 

decerto, movediço. 

Ao adentrar no campo e ingenuamente iludido com a ideia de que o 

planejamento da pesquisa estava pronto, bastava coletar dados e sair com a mesma 

discrição fantasmagórica com a qual acessei aquele território, a fluidez do objeto 

fatalmente obrigou que outros caminhos fossem percorridos. No entanto, a primeira 

experiência de imersão no campo não fora abortada, pelo contrário, foi direcionada 

para outra trajetória. 

O estudo realizado apontou para percursos interessantes e, embora seja uma 

grande comunidade de leitores, a própria gramática da rede social Skoob assume um 

lugar muito mais de legitimação do perfil de um leitor (que lê muito), do que um espaço 

para que esses leitores narrem as suas histórias e transformem as suas 

experiências leitoras em pequenos espetáculos. Vale salientar que no Skoob o feed 

não oportuniza que os sujeitos leitores assumam as suas narrativas e esbocem as 

suas intimidades leitoras, pois os elementos técnicos dessa rede social não 

oportunizam que a interação ocorra de maneira mais direta e objetiva e por isso há 

um distanciamento entre o emissor da mensagem e aquele que a recebe. 
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Na aventura da pesquisa, a experiência como pesquisador da rede social 

Skoob encontrou em diversos grupos de discussão, links que direcionavam outra rede 

na mídia social: Facebook. Lá, foi perceptível que para alguns leitores não bastava 

apenas o uso da rede social Skoob como espaço de catalogação dos livros, era 

necessário, pois, que outros caminhos fossem trilhados a fim desse leitor ser visto, 

notado e ter, de certa forma, sua reputação valorizada e reconhecida naquela (outra) 

comunidade de leitores. 

Por fim, o estudo culminou na materialização de um capítulo de livro, publicado 

no ano de 2020, com o título “A rede social digital Skoob como vitrine para a 

espetacularização do perfil leitor: ressonâncias e dissonâncias”3 no qual algumas 

reflexões surgiram a partir da pesquisa realizada: 

[...] o Skoob se constitui em um terreno profícuo para que o leitor 

emerja de maneira rutilante e, de forma proposital, angarie diversos 

olhares e construa uma reputação naquela rede e mesmo em face 

dessa característica, o seu desenho não oportuniza um envolvimento 

mais profundo no que tange às publicações dos skoobers, por ser 

verticalizado. Por fim, parece que o Skoob se aproxima mais dos 

moldes de um altar - onde se pode apenas contemplar e em alguns 

casos, cultuar -, do que propriamente um palco, no qual o 

protagonismo dos leitores baila e eles podem ser vistos, cultuados e 

admirados como uma entidade. (DAMASCENO, 2020, p.307) 

 

 
Mesmo diante das possibilidades ofertadas pela referida rede social digital, a 

sua arquitetura se configura tímida diante dos desejos de se mostrar. E na busca pelas 

narrativas dos sujeitos leitores, a pesquisa encontrou um dos linkssocializados em 

um grupo de discussão do Skoob que direcionava a um grupo no Facebook 

chamado “Skoob, o que você anda lendo?” e foi a partir da nova rota queo trabalho 

pode ser redirecionado. 

No grupo “Skoob, o que você anda lendo?”, foi possível perceber o porquê a 

mídia social digital Skoob não mais caber enquanto ambiente de espetacularização 

das predileções leitoras e, também, do perfil do leitor: naquele espaço, o exercício 

de mostrar-se culmina na desejada tarefa de angariar, para si, a visibilidade em uma 

comunidade de leitores à qual o grupo pode ser classificado. 

3 C.f Disponível em: 

https://pedroejoaoeditores.com.br/site/educacao-e-ciencias-humanas-reflexoes-entre-desconfiancas-a 

-utilidade-do-inutil-e-a-potencia-dos-saberes-vol-2/. Acesso em 30/08/2021. 

https://pedroejoaoeditores.com.br/site/educacao-e-ciencias-humanas-reflexoes-entre-desconfiancas-a-utilidade-do-inutil-e-a-potencia-dos-saberes-vol-2/
https://pedroejoaoeditores.com.br/site/educacao-e-ciencias-humanas-reflexoes-entre-desconfiancas-a-utilidade-do-inutil-e-a-potencia-dos-saberes-vol-2/
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Finalmente, as ações dos sujeitos leitores do grupo em questão culminam em 

processos de superexposição das intimidades leitoras – antes privadas quando se 

pensa no contexto histórico anterior à ebulição das redes sociais digitais mas, 

também, na confirmação da arquitetura do Skoob como um altar (DAMASCENO, 

2020), em que ao habitante daquele espaço resta apenas se mostrar, sem a 

confirmação de ter sido visto, uma vez que não existem os likes, os comentários e 

os compartilhamentos do seus posts, por exemplo, específico da rede social 

Facebook. 

Tais comportamentos e estratégias de ser visto e notado, tão presentes na 

esfera atual e que assumem contornos interessantes, carecem de ser analisados com 

mais afinco. Portanto, as redes sociais digitais e mais especificamente o grupo que se 

constitui o lócus de pesquisa para este trabalho se configuram em um terrenofértil 

para que os shows individuais aconteçam e para que as narrativas cotidianasse 

dissolvam em holofotes armados pelos próprios atores em questão. 

 
1.3. A organização da tese 

 
 

Este relatório de tese está estruturado em três seções, cinco artigos e uma 

seção de consideração final. A primeira seção é a Introdução que apresenta a 

estrutura geral do trabalho, a motivação e origem do desejo para a escolha do tema 

e os caminhos que culminaram no problema apresentado. Nesta seção Introdutória, 

além de se ter feito emergir as memórias de leitor/leitura e alguns flashes da 

construção da profissionalidade do doutorando, foi apresentada a arquitetura da 

pesquisa – os elementos que justificam a sua realização, perguntasde investigação. 

Ainda neste espaço são apresentados os objetivos, geral e específicos e a justificativa 

deste estudo. 

A segunda seção intitulada “Escolhas Epistemológicas, Políticas e 

Conceituais: à guisa de reflexões” trata dos principais conceitos, definições, das 

escolhas epistemológicas, políticas, do referencial teórico-empírico consultado para 

embasar e fundamentar a pesquisa. 
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A terceira seção, refere-se à ao desenho metodológico adotado para responder 

a pergunta de pesquisa, a abordagem, o método e as fases metodológicas que 

serviram como colunas de sustentação do estudo. 

Para alcançar o avanço compreensivo sobre as questões de pesquisa, e 

buscando uma maior amplitude de disseminação efetiva dos resultados deste estudo, 

assim como também divulgação dos conhecimentos científicos aqui desenvolvidos, 

escolhemos pela formatação da tese na modalidade multipaper. Desse modo, os 

capítulos que representam os achados deste estudo estão dispostos em formato de 

paper, caracterizando-se como um rol de artigos inéditos, que visam ser, futuramente, 

encaminhados para revistas científicas qualificadas, assim que for finalizado o 

processo de defesa do doutorado. 

Pelo desafio da escrita, pela necessidade que é posta diante da rápida profusão 

dos acontecimentos e da própria contingência que reclama um maior dinamismo 

quando da socialização dos conhecimentos produzidos na academia e pela evolução 

da ciência, a estrutura supracitada parece a que melhor se adequa aocontexto. 

Desse modo, a organização da tese está pautada num modelo multipaper 

caracterizado por Brian Paltridge (2002) como uma compilação de artigos. Assim, 

cada artigo corresponde a um capítulo, estruturado da maneira que se apresenta 

adiante: 

No Artigo 1, “Práticas de leitura na rede social Skoob: o que dizem as 

pesquisas Stricto senso”, é apresentado o estado da arte das pesquisas cujas 

“redes sociais de leitura” se constituem a coluna vertebral. O estudo promulga uma 

cartografia a despeito das pesquisas com redes sociais de leitura por conceber que 

nelas, pois dela emerge o leitor-espetáculo: aquele que utiliza a sua intimidade leitora 

como elemento de uma espetacularização. 

Por meio da procura em bancos de dados online, desenhou-se um cenário 

brasileiro acerca das pesquisas sobre o referido tema, no qual foram localizadas as 

teses e as dissertações produzidas e as instituições e programas aos quais se 

vinculam. Enumeramos as metodologias utilizadas, os objetos de pesquisa e, com 

base na apreciação dos resultados, evidenciamos as lacunas da pesquisa na área. 
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No Artigo 2, “Pesquisas com “redes sociais de leitura”: um mapeamento 

dos artigos científicos”, apresentamos um estudo mais específico, no que concerne 

às pesquisas sobre as “redes sociais de leitura”, cujos produtos sejam apenas artigos 

científicos. 

Defendemos a importância desse trabalho pois, em consonância com o Artigo 

II da tese, além da apropriação sobre o estado da arte das pesquisas que dialogam 

com o objeto dessa tese (práticas de leitura e sociabilidades de leitores nas mídias 

sociais digitais), os artigos científicos se constituem uma atualização um pouco maior 

do que pesquisas stricto sensu, pela rapidez com a qual é feita a sua circulação no 

ambiente acadêmico. 

Para o trabalho, uma pesquisa do tipo estado da arte, categorizamos os artigos 

em três esferas, conforme os seguintes eixos: 1. Skoob, Práticas de Leitura e 

Sociabilidades; 2. Skoob e Formação do Leitor e 3. Skoob, Pedagogias e Experiências 

Didáticas em Práticas de Leitura. 

 

No Artigo 3, sob o título “A rede social Skoob como uma vitrine: 

ressonâncias e dissonâncias para as narrativas de leitura”, apresentamos uma 

discussão sobre a dinâmica das redes sociais de leitura como fenômeno 

contemporâneo, expomos o histórico, a arquitetura e as especificidades sociotécnicas 

da rede social Skoob, bem como as possibilidades da atuação para leitores. Mediante 

a análise desse campo empírico, percebeu-se uma relação entrea rede Skoob e o 

grupo na rede social Facebook, intitulado “Skoob: o que você andalendo”, bem como 

as reverberações advindas desse processo convergente. 

No Artigo 4, “A auto celebrização dos leitores e as pedagogias da 

visibilidade: a espetacularização de si nas redes”, realizamos um inventário das 

principais pedagogias da visibilidade utilizadas pelos interagentes, a fim de angariar 

para si visibilidade e reputação no grupo em que estão inseridos e, através da análise 

dessas narrativas, categorizei e apresentamos os principais temas abordados pelos 

interagentes. Foi utilizada, como referência, a matriz de tipologia deperfis do Twitter, 

idealizada pela Santana (2014). Trata-se, pois, de uma pesquisa qualitativa, descritiva 

e analítica e as técnicas utilizadas foram a observação participante – realizada de 

forma encoberta – e a análise de conteúdo. 

O Artigo 5, “O leitor como um sujeito histórico: da solidão introspectiva 
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à espetacularização da intimidade nas mídias sociais”, são abordadas questões 

referentes às práticas de leitura como eventos culturais, em que procuramos 

compreender como os diferentes tipos de materialidades simbólicas contribuem no 

processo de formação do sujeito-leitor e, consequentemente, na formação do leitor- 

espetáculo. O trabalho é uma pesquisa qualitativa, com abordagem bibliográfica, na 

qual tomamos a Análise do Discurso de linha francesa como perspectiva teórica. 

Finalmente, as Considerações Finais evocam uma análise transversal dos 

resultados obtidos através dos cinco estudos. Nessa seção, é feita uma sintetização 

do que fora construído, a partir da discussão em torno dos resultados para a 

Educação, bem como para os estudos da leitura e formação de leitores e, por fim, os 

limites da pesquisa serão socializados e, consequentemente, tenderão a abrir outras 

possibilidades e frentes de pesquisa. 

Apresentamos, também, o argumento de tese dessa pesquisa: ao assumir as 

mídias sociais digitais como território de existência, o sujeito leitor lança mão de uma 

série de pedagogias de visibilidade que conferem para si, a partir da 

espetacularização de suas intimidades e predileções de leitura, um outro perfil de leitor 

bastante distinto do que histórica e culturalmente se conhece: o leitor como espetáculo 

de si mesmo. 
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2 ESCOLHAS EPISTEMOLÓGICAS, POLÍTICAS E CONCEITUAIS: à guisa de 

reflexões 

 

 
Nessa seção, como o nome aponta, são apresentadas algumas perspectivas 

teóricas escolhidas, com base na aderência do pesquisador, bem como do objeto de 

pesquisa. São apresentados e discutidos conceitos como Capital Social, Estudos 

Culturais, Estudos Culturais em Educação, Pedagogias Culturais e Pedagogias da 

Visibilidade, tema que assume contornos de importância ímpar para esta tese. 

 
 

 
2.1 Para compreender o Capital Social 

 
 

Nos mais distintos e diversos conglomerados humanos, os tecidos sociais e 

seus constructos produzem uma série de valores a eles lhe hipotecam, asseguram e 

penhoram graus de importância. 

Esses graus de importância, por sua vez, são resultados das relações humanas 

e são reconhecidos conforme a cultura, a circunscrição geográfica, a época histórica, 

dentre outros recortes, mas sempre tendo a tessitura social como pano de fundo. É 

disso, pois, que se fala do capital social, que, para Bourdieu (1980), trata-se de um 

conjunto de recursos em ato e potência, “ligados à posse de uma rede durável de 

relações mais ou menos institucionalizadas de interconhecimento e 

interreconhecimento.” (BOURDIEU, 198, p.67) 

Para Bourdieu (op.cit), portanto, o capital social se dá em um contexto coletivo, 

posto que sua valorização na tessitura social se pode vislumbrar na materialidade 

simbólica dos sujeitos envolvidos no processo de rede de ligações. Isso implica dizer 

que o capital social tem sua gênese a partir das relações sociais, de onde nascem, 

também, as redes sociais – que são os processos de interação humana. 
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De acordo com a concepção do sociólogo francês, essa rede de ligações faz 

menção ao coletivo e é intimamente ligada ao individual, a partir dos atores sociais, 

sendo, por conseguinte, o capital social algo que carece de manutenção através do 

que ele chama de habitus e que nada mais é do que uma pedagogia que orienta o 

agir dos atores sociais em contextos de diversificadas interações sociais. 

Sobre a ação dos atores sociais, ele enumera três aspectos basilares sobre o 

capital social, a saber: os elementos constitutivos; os benefícios desfrutados pelo 

indivíduo quando imerso em um grupo no qual existe o pertencimento e as maneiras 

como esse capital social é reproduzido. 

Quando se trata dos elementos de constituição do capital social, se fala das 

redes de relação social a que o pertencimento consoante o grupo tem um valor 

preponderante e a qualidade e quantidade de provisões do grupo, ou seja, que estão 

intrinsecamente conectadas ao volume do capital social que o indivíduo consegue 

acessar e mobiliar nas suas mais distintas redes. 

Em paridade com esse conceito, Coleman (1988) conceitua o capital social 

como um leque multifacetado de estruturas sociais que favorecem a ação dos atores 

sociais, porquanto só existem na relação dos indivíduos no grupo. Para o sociólogo 

americano, o capital social assume um caráter funcional e os seus recursos são 

acionados apenas quando relacionados aos aspectos que o grupo ou a comunidade 

valoriza, legitima. É nas estruturas sociais que o capital social tem sua concretude. 

Dito isto, se para Bourdieu (1980) o capital social pode ser reconfigurado em 

capital econômico e cultural e Coleman (1988) condiciona a existência dele 

relacionado às estruturas sociais, infere-se que ambos os autores reconhecem que o 

capital social advém das redes sociais e delas depreende-se que o referido fenômeno 

existe mediante o círculo virtuoso das relações e, como Santana (2014) assevera, o 

capital social é “um agrupamento de recursos que estão arraigados nas redes sociais 

e são possíveis de serem acessados e usados pelos sujeitos em suas ações e 

interações.” (SANTANA, 2014, p.112) 

Como se viu, embora a conceituação de capital social seja anterior ao 

surgimento das redes sociais em mídias sociais digitais, as subjetividades, 
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narrativas, existências e interações online lhes dão outros contornos e significados 

quando materializados no ciberespaço. À vista disso, Recuero e Zago (2009) apontam 

sete tipos de capital social existentes na rede social digital Twitter, às quais são: 

popularidade, reputação, conhecimento, suporte social, laços sociais, acesso à 

informação e visibilidade. 

A problematização de capital social no contexto das redes sociais na 

complexidade do digital, nos colocou de frente com a necessidade de definir e 

diferenciar rede social, mídia digital, mídia social e plataforma. Tanto as mídias sociais 

quanto as redes sociais são termos que já existiam antes mesmo do surgimento da 

Internet, porém com o surgimento das plataformas digitais de interatividade, estes 

termos foram adaptados para WEB (NEVES; BORGES, 2020, p.11). 

 

 
Quadro 1: Destaques de definições e diferenças entre rede social, mídia social, mídia digital 

e plataforma digital 

 

TIPO DEFINIÇÃO DESTACADA EXEMPLO 

Rede social As redes sociais estão ligadas diretamente a 

relacionamentos, e sempre estiveram presentes na 

sociedade desde que o mundo é mundo, tendo 

como principal objetivo aproximar pessoas com 

interesses em comum (NEVES, 2020). 

“Skoob, o que você anda 

lendo?” 

Mídia social Já as Mídias Sociais são definidas como um canal 

de descentralização e veiculação de informações. 

É a produção de conteúdo. “As mídias sociais são 

veículos de comunicação com objetivo principal a 

produção, divulgação e compartilhamento de 

conteúdos” (NEVES; BORGES, 2020). 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

YouTube 

(dentre outras) 

Mídia digital É o oposto da mídia analógica. Tem como principal 

meio o digital, mas não se restringindo a Internet. 

Por ser baseada em tecnologia digital, seu 

conceito é mais amplo. 

Pode ser entendido como um “conjunto de objetos 

tecnológicos, onde os seus usos mediam as 

relações sociais por meio da conectividade” 

(PRADO, 2015). 

Seu conceito também contempla o contempla 

comunicação e conteúdo. 

Jogos – console, online 

Celular 

Sites e aplicativos móveis 

Animação 

Mídia social 

Vídeo 

Realidade aumentada 

Realidade virtual 

Disco compacto 

Computador, etc. 

Plataforma Podem ser entendidas como um modelo de 

negócio que tem como principal solução colocar 

Plataformas do Grupo Alphabet, 

como Google for Education; 
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 em sintonia produtores e consumidores. Spotify 

O objetivo principal de uma plataforma digital é Asana 

“realizar correspondências entre usuários e facilitar Uber 

a troca de bens, serviços ou moeda social, Meta Platforms 

permitindo assim, a criação de valor para todos os Amazon 

participantes” (LIMA; BASTOS; VARVAKIS (2020, IBM Cloud, etc. 

p. 5).  

Fonte: Produção nossa (2021). 

 
Desse modo, Neves e Borges (2020) apontam que, dentro do ciberespaço, isso 

não é diferente, pois as redes sociais digitais exercem a mesma função de uma rede 

social, sendo um espaço online onde pessoas interagem, expõem suas ideias e 

partilham de interesses em comum. Por sua vez, as mídias sociais estão inseridas em 

plataformas digitais que, segundo Zuboffe (2019), são cada vez mais percebidas como 

blocos poderosos, com interesses mercantis ocultos, lobistas e projetos de modulação 

algorítmica de comportamentos e dominação. 

Embora esse trabalho de pesquisa tenha utilizado um grupo/comunidade 

dentro da mídia social – Facebook -, cujas características, formato, design e objetivos 

sejam distintos4 do Twitter, percebeu-se de forma bastante nítida os tipos de capital 

social: a popularidade, tendo em vista os usuários mais conhecidos, que recebiam 

em seus posts um número maior de comentários e likes; reputação, os usuários que 

detinham um valor a partir daquilo que publicavam, como por exemplo autoridade 

diante de determinado assunto, carisma, bom humor, inteligência, dentre outros; 

conhecimento, considerando o grau de autoridade a respeito de determinados temas 

(uma resenha de livro, uma crítica literária, uma indicação de autor, de coletânea, 

etc.). 

No que diz respeito ao suporte social, quando da oferta ou recebimento de 

colaborações das mais diversas, quer seja de cunho subjetivo (relacionadas às 

predileções de leitura), de cunho emocional (apoio diante de alguma dificuldade), de 

cunho objetivo (sugestão de compra de livro); laços sociais, que faz alusão aos 

vínculos entre os interagentes do grupo, visíveis pelas amizades firmadas (laços 

fortes) ou por uma simples troca de likes ou resposta “crua” aos comentários (laços 

 

4 Na rede social digital Facebook, o que une os usuários são os laços (fortes ou fracos). 

Automaticamente ao se vincular na conta de outro usuário, ambos estão conectados de forma 

recíproca, o que é diferente do Twitter, haja vista que se pode ter uma relação unilateral: um pode 

seguir o outro de forma independente. 
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fracos); acesso à informação, quando da busca por algo pontual, específico e/ou 

genérico, como a linguagem de um livro, a escola literária, um sebo, uma promoção 

de livros, etc e por fim, a visibilidade, que parece ser, mesmo que inconscientemente, 

o valor que o usuário busca na rede, quando amplia seu círculo de contatos e 

conexões, sendo, logo, visto, notado, percebido. 

Se no Twitter é o conteúdo que movimenta a economia das relações 

(SANTANA, 2014), no grupo que serviu de lócus para essa pesquisa, são as 

pedagogias da visibilidade que insuflam as narrativas dos usuários e inseminam as 

postagens. No entanto, para compreender o conceito de Pedagogias da Visibilidade 

parece importante, antes, trazer à baila uma discussão em uma perspectiva macro: 

os Estudos Culturais em Educação. 

 
 

 
2.2 Dos Estudos Culturais às Pedagogias da Visibilidade 

 
 

Embora os Estudos Culturais (EC) se configurem em uma área que comunga 

uma certa aderência de pesquisadores no cenário nacional, consideramos importante 

fitar esforços em sua trajetória, até chegar na interface com a Educação. 

Sabe-se, pois, que os Estudos Culturais como perspectiva teórica tiveram sua 

gênese em terras britânicas em meados da década de 1960, quando da criação do 

Centro para Estudos Culturais Contemporâneos, por Richard Hoggart, e ligado ao 

Departamento de Língua Estrangeira da Universidade de Birmingham. Como foco dos 

estudos de pós-graduação do referido centro, estavam como interesse principal de 

pesquisa a relação entre a sociedade e as culturas contemporâneas. 

Nesse sentido, Escosteguy (2000) considera primordial o trabalho desse centro 

no fomento dos Estudos Culturais como perspectiva teórica de pesquisas diversas. A 

estudiosa, por sua vez, sinaliza que são três textos que inauguram de grande 

importância que contribuíram para o fortalecimento dos Estudos Culturais, que são: 

The uses of literacy, publicado em 1957 pelo Richar Hoggart; Culture and 
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Society, escrito por Raymond Willians e publicado em 1958 e, por fim, publicado em 

1963, de autoria de E. P. Thompson, The making of the english working-class. 

Ainda conforme Escosteguy (op.cit.), o texto de Hoggart apresenta a história 

cultural da metade do século XX em tom autobiográfico. O texto de Willians traz uma 

abordagem histórica do conceito de cultura e a abordagem utilizada por ele 

fundamenta os Estudos Culturais, pois mostra “que a cultura é uma categoria-chave 

que conecta tanto a análise literária quanto a investigação social” (ESCOSTEGUY, 

2000, p.04). 

Sobre o texto de Thompson, Escosteguy (2000) endossa que o autor contribui 

na discussão quando compreende a cultura como uma grande rede de práticas e 

relações que entremeavam a vida cotidiana. 

Posteriormente, ao suceder Hoggart na direção do Centro para Estudos 

Culturais Contemporâneos, Stuart Hall contribuiu com os Estudos Culturais quando 

incentivou a realização de estudos etnográficos que, de certa forma, deslocaram o 

lugar inicial de pesquisa daquela área, cuja ótica deixou de ser apenas política para 

assumir um viés analítico, teórico. Isso incide dizer que, após a interferência de Hall, 

os Estudos Culturais passaram a ser vistos mais especificamente sob dois pontos de 

vista: “político”, quando analisa as políticas culturais dos movimentos sociais de 

quando os EC surgiram e sob o ponto de vista “teórico”, ao sugerir os Estudos 

Culturais como um novo campo de estudos. 

Em face disso, Hall et all (1980) apontam que os Estudos Culturais devem ser 

vistos em uma perspectiva interdisciplinar, tendo em vista a sua contribuição no 

“estudo de aspectos culturais da sociedade” (HALL, et al, 1980, p.07). Portanto, os 

Estudos Culturais vêm agregar valor às discussões interdisciplinares sobre cultura, 

como também vêm de encontro à visão estruturalista da cultura como sendo apenas 

fruto da esfera econômica, no que Gadamer (1976) discorda, ao circunscrever os 

Estudos Culturais em um local fértil de historicidade, em que não se pode dissolver o 

ele entre compreensão e situações, interpretação e preconceito, conhecimento e 

crença, teoria e prática (GADAMER, 1976, p.139). Ainda sobre a visão plural dos 
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Estudos Culturais, Martins (2011) acrescenta que tais estudos habitam o atual, o 

cotidiano e o presente, de modo que reformulam novas situações e ressignificações. 

Assim, ao se considerar o surgimento dos Estudos Culturais, pesquisadores e 

pesquisadoras como Costa (1998, 2000 e 2002); Costa, Silveira e Sommer (2003), 

Gusmão (2008); Baptista (2009); Martins (2011 e 2015); Costa e Andrade (2015) e 

Andrade (2016), têm algo bastante comum em seus estudos, uma vez que todos 

corroboram que os Estudos Culturais surgiram a fim de questionar o lugar que a 

cultura ocupava anteriormente: um lugar elitista, preconceituoso e segregador ou, 

como diz Hall (1996), trata-se de um movimento político de oposição. 

Se os Estudos Culturais surgem como lugar de fortalecimento do estudo e das 

pesquisas em culturas populares, seu conceito não pode ser visto como simplório ou 

como um mero aglutinador de qualquer coisa. Sobre isso, Sardar e Van Loon (1998), 

reconhecendo o desafio que definir os Estudos Culturais, sinalizam pelo menos 

cinco pontos que consideram importantes quando de sua conceituação: o primeiro 

ponto diz respeito ao objetivo dos EC, que é apontar os conflitos causados pelas 

relações de poder e as práticas culturais; o segundo ponto, tem a ver com o 

aprofundamento das práticas culturais em contextos sociais; o terceiro reside na 

crítica à cultura e seu caráter duplo: a cultura como objeto de estudo e o lugar da ação 

crítica e política; o quarto ponto busca equilibrar a relação entre quem conhecee o que 

é conhecido; e o quinto e último ponto está no investimento e compromisso que os EC 

assumem quanto à avaliação moral da sociedade contemporânea. 

Também, ao circunscrever geograficamente os Estudos Culturais, pontos de 

luz foram focados em lugares distintos, como objetos de estudo outros, como 

Thompson (2005) aponta: Os Estudos Culturais britânicos ficaram conhecidos por 

serem os mais influentes teoricamente e politicamente, principalmente na relação 

conflituosa entre cultura dominante e subculturas. Os Estudos Culturais norte- 

americanos focaram nos estudos da comunicação e mídia, buscando o equilíbrio entre 

o viés político e o teórico e por fim, os Estudos Culturais latino-americanos tiveram 

como objetivo estudar a resistência do imperialismo cultural norte-americano no 

mundo, mais adiante, Costa, et al (2019) vem afirmar que os EC latino-americanos 

vieram mergulhar nas “reflexões sobre as 
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contingências, articulações e buscas de compreensão da pós-modernidade em nosso 

continente” (COSTA, et al, 2019, p.49). 

Portanto, os Estudos Culturais se constituem aquele amálgama teórico, cujos 

objetos e objetivos de pesquisa giram em torno de temas que versam sobre a própria 

natureza plural, diversificada, disforme e multifacetada que emerge das ações 

humanas, em contextos ricos de práticas culturais e que merecem um olhar menos 

elitista, pragmático e estruturalista. 

Se surgimento dos EC aconteceu na década de 60 do século passado, 

causando uma certa transformação na forma com a qual se fitava a cultura e as 

práticas culturais e sociais, ocasionando uma verdadeira “virada cultural”, definidopor 

Costa, et al (2019, p.33) como sendo “o poder instituidor de que são dotados os 

discursos circulantes da cultura”. Mais adiante, os pesquisadores ainda sublinham a 

importância dos grupos sociais e conglomerados humanos como praticantes e 

produtores de cultura e os consideram como artefatos produtivos, uma vez que 

“inventam sentidos que circulam e operam nas arenas culturais onde o significado é 

negociado e as hierarquias são estabelecidas (COSTA, et al, 2019, p.34). 

Mesmo a fala de os pesquisadores não ser dirigida para a área da Educação, 

parece ser possível inferir o caráter pedagógico desses jogos de poder, bem como 

das pedagogias empreendidas pelos atores culturais quando desse fazer sociocultural 

e suas reverberações nas mudanças de comportamento e, também, de ensino e 

aprendizagem como estratégias pedagógicas das ações desses atores. 

Dito isso, se os trabalhos em que os Estudos Culturais aparecem como 

engrenagem teórica contribuem para a ruptura da fixidez de alguns pontos de vista e 

considerando que a Educação como ciência também pode (e tende) a romper com 

certas visões enrijecidas e igualmente estáticas, da mesma maneira como Cultura e 

Educação possuem uma tênue ligação, consideramos nada mais natural do que a 

aproximação entre os Estudos Culturais e a Educação. 

Se os Estudos Culturais datam da década de sessenta, do século passado, a 

relação entre os Estudos Culturais e a Educação, como perspectiva teórica, tem sua 

gênese há um pouco mais de vinte anos, de modo que eles trouxeram novas 
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“formas de olhar” (COSTA; SILVEIRA; SOMMER, 2003, p. 54) para a educação, já que 

compõem uma ressignificação nas quais temas como “cultura, identidade, discurso e 

representação passam a ocupar o primeiro plano da cena pedagógica.” (COSTA, et 

al, 2019, p.54) 

Destarte, compreende-se que a associação dos Estudos Culturais com a 

Educação em muito contribui para que temas como os já citados assumam o 

protagonismo das discussões pedagógicas e, mais ainda, sinalizam que novas frentes 

de pesquisa sejam inauguradas. 

Posto isto, Costa, Silveira e Sommer (2003) tensionam uma discussão bastante 

proveitosa em relação à possível escassez de trabalhos específicos dos Estudos 

Culturais em Educação na América Latina. Para isso, os autores trazem exemplos 

de pesquisadores que já pensavam a escola – esse lugar rico, diverso e plural – como 

um lócus fértil de pesquisas e pensamentos outras que fugissem da já data visão 

técnica, estática e de (apenas) reprodutibilidade de pedagogias. Os autores trazem à 

baila os estudos de Canclini (1998), quando visualiza a escola como um lugar de 

teatralização do patrimônio, Sarlo (1997), ao vislumbrar a escola como um espaço rico 

e socialmente prestigioso, Mazzini (2003), ao analisar as práticas escolares e a 

avaliação escolar sob a ótica dos Estudos Culturais. 

No Brasil, os Estudos Culturais em Educação ganharam força a partir dos 

trabalhos de pesquisadores e pesquisadoras, como Tomaz Tadeu da Silva (1999, 

2000), Antônio Flávio Moreira (ano), Vera Candau (ano), Marisa Vorraber Costa e 

outros (2003) e Alfredo Veiga-neto (2004). A energia investida nessas publicações 

inaugura novas frentes de pesquisa e colaboram na investigação desses temas 

outrora clássicos, mas que são tomados como produtores de significado e que 

transcendem os caminhos já conhecidos. Nesse caso, os Estudos Culturais em 

Educação ajudam na ampliação do ato de pensar a educação, principalmente porque 

ajudam a pensar 

[...] na extensão das noções de educação, pedagogia e currículo para 

além dos muros da escola; a desnaturalização dos discursos deteorias 

e disciplinas instaladas no aparato escolar; a visibilidade de 

dispositivos disciplinares em ação na escola e fora dela; a amplificação 

das discussões sobre identidade e diferença e sobre os 
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processos de subjetivação. (COSTA; SILVEIRA; SOMMER, 2003, 

p.56) 

Então, vê-se que os Estudos Culturais em Educação instauram possibilidades 

outras de fitar temas tradicionais da esfera educativa sob uma nova vertente, de modo 

que aglutinam representações de atores educacionais em contextos que subvertem o 

espaço físico escolar, de onde eclode uma outra expressão cara paraos Estudos 

Culturais em Educação: as pedagogias culturais. No entanto, antes de pensarmos nas 

pedagogias culturais nos parece trazer à baila o conceito de “pedagogia” e como ele 

foi se moldando no decorrer do tempo. 

Atribui-se ao vernáculo grego a origem da palavra “pedagogia”. Diz-se que a 

Grécia antiga foi considerada o berço da pedagogia e foi lá o lugar de atuação dos 

primeiros pedagogos. À época, o pedagogo era um escravo a quem estava incumbida 

a tarefa de acompanhar as crianças através da prática da pedagogia (“paidos”: criança 

e “agein”: conduzir, condução) esses primeiros pedagogos desenvolveram 

habilidades na convivência com os pequenos infantes (CAMBI, 1999). 

É na Paideia grega que surge “a pedagogia como saber autônomo, sistemático, 

rigoroso: nasce o pensamento da educação como episteme e não apenas como éthos 

e como práxis apenas” CAMBI, 1999, p.87). tem-se aí, uma interessante virada 

epistêmico-pedagógica: a evolução do conceito de pedagogia e consequentemente 

do pedagogo, visto que a pedagogia deixa de ser apenas uma atividade de companhia 

e assume um caráter mais formativo. Inclusive, o pedagogo passa a ter uma posição 

menos subserviente em relação à criança e no lugar de apenas acompanhante e 

paulatinamente regulador das ações infantis, ascende à posição de exemplo moral, 

cognitivo e integral dos sujeitos (CAMBI, 1999) e, conforme aponta Veiga-neto (2004), 

o papel político que Platão assume nesse contexto é de tamanha importância que 

reverbera até os dias atuais. 

Com o passar dos tempos, a mudança da concepção de infância e a evolução 

(natural) da educação, houve a necessidade de melhor conceituar o termo que, ainda 

nos dias atuais, sofre de uma tríplice conceituação e caracterização, conforme 



44 
 

 
 

 

indica Santoro (2003): a pedagogia como ciência, como ciência e arte ou como ciência 

da arte educativa? 

A fim de compreender como os educadores brasileiros percebiam ou 

compreendiam o conceito da pedagogia (ciência ou arte), a pesquisadora se 

aprofundou nas obras de pesquisadores da pedagogia no Brasil a partir da 

institucionalização do curso – década de 1930 – e lá encontrou a primeira afirmação 

contundente, publicada em 1934, pelo monsenhor Pedro Anísio: a pedagogia é uma 

ciência, cuja finalidade é a educação de crianças. 

Em sequência, Santoro (2003) encontra na obra de Andrade Filho (1954) o 

incômodo explícito de não poder enquadrar a pedagogia como uma ciência moderna, 

uma vez que o principal objeto da pedagogia – a educação de crianças – não se 

tratava de um resultado tácito gerado em laboratório, tampouco a formação do 

pedagogo objetivava a sua atuação em laboratório ou a realização de experimentos 

científicos e pesquisas. A ação docente estava alicerçada no saber-docente que, por 

sua vez, assumia um caráter artístico e artesanal. 

No caso, a pedagogia é desconsiderada como ciência principalmente por que 

o conceito de ciência, nessa época, estava atrelado à visão positivista e empirista da 

ciência que ainda ensaiava os primeiros passos de consolidação rumo às áreas das 

Humanidades. 

Mesmo em face do debate maniqueísta e dicotômico (ou ainda shakespeariano 

do “ser ou não”) da pedagogia como ciência ou arte, Santoro (2003)delega a Herbart, 

no final do século XVIII, a primeira publicação que confere à pedagogia o status de 

ciência, tendo seus estudos sustentados nas colunas das bases experimentais da 

psicologia. se a organização da pedagogia teve início com Comenius, o grau zero da 

pedagogia (NARODOWSKI, 2006), somente em Herbart5 que assumiu o patamar de 

ciência. 

Daquele tempo para os tempos atuais muito se refletiu, foi publicado, 

pesquisado e certamente se evoluiu no que tange às discussões sobre a pedagogia. 

 
 

5 Vale ressaltar que dentre os principais alunos de Herbart, destaca-se o sociólogo John Dewey, a 

quem contribuiu de forma contundente na visão de educação progressista. 
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Embora não seja objetivo, aqui nesta tese, de marcar a cronologia exata das 

transformações e avanços sofridos pela pedagogia (para isso consideramos mister a 

leitura dos trabalhos de Cambi (1999) e de Camozzato (2012) sobre a trajetória 

histórica da pedagogia e suas reverberações na sociedade), parece importante 

sinalizar que tal qual a metamorfose social – seja por intermédio da Globalização, da 

economia, do avanço das ciências e das tecnologias, artes e/ou arranjos geopolíticos 

– incidem na gênese de outros formatos e constructos sociais. Desse modo, 

pensamos para esta tese que essas transformações sociais respingam na pedagogia 

e dela exigem uma constante atualização e ressignificação. 

Perante o exposto e considerando essa dinamicidade, Paula Deporte Andrade 

(2016), em sua tese de doutoramento, aborda a condição fluida da pedagogia. Ao 

historicizar o conceito de pedagogia como ciência, a pesquisadora considera que ao 

longo dos tempos e mediante os movimentos culturais, econômicos e tecnológicos 

experienciados pela sociedade de uma forma geral, a pedagogia acompanhou, ao seu 

próprio ritmo, essas transformações. Andrade (2016) considera que [...] 

a pedagogia pode ser percebida como um imperativo contemporâneo 

da nossa sociedade e que esta condição parece ser fundamental para 

o presente ordenamento social e para a proliferação de formas e 

denominações da pedagogia, como por exemplo, as pedagogias 

culturais. (ANDRADE, 2016, p.39) 

Afora essa polissemia de sentidos e significados atribuídos à pedagogia que 

merecem destaque, sobretudo na seara dos Estudos Culturais, parece não ser 

possível discutir o tema e não trazer à tona os estudos de Henry Giroux, que, sem 

dúvida alguma, contribuiu sobremaneira para os Estudos Culturais, bem como paraa 

ampliação do conceito de pedagogias culturais. 

Infere-se que foi Giroux que pela primeira vez adjetivou o conceito de 

pedagogia em contexto da cultura (a pedagogia crítica e a pedagogia pública) e que 

serviram como mola propulsora de importantes estudos posteriores, como por 

exemplo, o conceito de pedagogização da vida e da sociedade em Bersntein (2001), 

o conceito de Estado Pedagógico, em Pyket (2009) e, mais ainda, sobre o imperativo 

pedagógico em Watkins, Noble e Discroll (2015). 
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Giroux (1994) define as pedagogias críticas como um corpus que vai além da 

visão técnica das habilidades enquanto conjunto organizado, mas como uma prática 

cultural. O autor compreende que nos Estudos Culturais, as pedagogias críticas se 

valem da apropriação pedagógica dos espaços e práticas culturais como dispositivo 

de avaliação e valoração da produção histórica como fruto de uma cultura e é a 

pedagogia crítica que aponta e denuncia formas de opressão e dominação de 

ideologias culturais que alienam. 

Tempos depois, Henry Giroux (1999, 2004a e 2004b) desponta com o conceito 

de pedagogia pública e o define como o “conjunto poderoso de forças ideológicas e 

institucionais, cujo objetivo é criar sujeitos competitivos, com interesses próprios e 

que disputam o seu próprio material ideológico ganho.” (GIROUX, 2004b, p.74). 

Ainda conferindo importância à pedagogia no cenário cultural e que justifica a 

pedagogia pública, Giroux (idem, p.62) assevera que “a pedagogia é fundamental para 

qualquer noção viável de política cultura e que os estudos culturais são cruciaispara 

qualquer noção viável de pedagogia”. Nesse contexto, Giroux defende explicitamente 

a Pedagogia como uma ciência que (também) merece destaque nos Estudos 

Culturais, principalmente por abarcar a educação e nela fazer terreno fértil. Se para 

Giroux a cultura tem um caráter pedagógico, é na pedagogia que ela encontra os 

instrumentos necessários para que se oportunize engajamento e liberdade de ação 

dos sujeitos envolvidos. 

Como se pode inferir, os conceitos de pedagogia crítica e pedagogia pública 

desenvolvidos pelo estadunidense Henry Giroux serviram de insumos que adubaram 

o solo das pedagogias culturais, mesmo que seu surgimento tenha sido controverso. 

Para além disso, Andrade e Costa (2017) assinalam a importante contribuição 

de Ellsworth (2005) sobre a noção de “lugares de aprendizagem” como um conceito 

incorporado pelas pedagogias culturais. Para ela, situações de aprendizagem 

transcendiam os espaços físicos da escola e como pesquisadora da área do cinema, 

considerava esse espaço ricamente pedagógico. 
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A visão de que os diversos espaços vividos e praticados pelos homens e deles 

resultantes reverberações que operam na cultura são altamente pedagógicos, tendo 

em vista que ensinam, admoestam, educam, modificam valores, transformam 

concepções das mais distintas, se configuram como uma das colunas de sustentação 

das pedagogias culturais, consideradas por Wortmann, Santos e Ripoll (2019) como 

aquelas “organizações usualmente não pensadas como educativas, por serem 

movidas por interesses literários, religiosos, de entretenimento, comerciais, etc.” 

(WORTMANN; SANTOS; RIPOLL, 2019, p.12) 

Aqui, compreendemos que a palavra “educativas” esteja intrinsecamente ligada 

à Educação em uma perspectiva formal, prescrita nos documentos oficiais da 

instituição escolar e discriminada nos currículos da escola. Assim, tudo o que estiver 

fora dos muros escolares e sem a pretensão formalmente didática, encontra eco nas 

pedagogias culturais. 

As pedagogias culturais, no caso, são importantes porque convocam a 

sensibilidade humana a conhecer e enxergar nos aparatos e nas práticas culturais 

condições formativas de valores e, consequentemente, a mudança de atitude e 

(auto)percepção do homem como um sujeito histórico (CARVALHO, 2003, p.599). 

Dessa maneira, se as pedagogias culturais concebem diversos ambientes 

como pedagógicos, ou seja, que podem contribuir para que aprendizagens outras 

tenham sua gênese, faz-se necessário apurar a lupa para um espaço socialmente 

ocupado e vivido, cuja fertilidade das aprendizagens que são gestadas e 

retroalimentadas carecem de uma atenção maior: os Sites de Redes Sociais. 

Logo, Boy e Elisson (2007) nos informam que os Sites de Redes Sociais são 

as plataformas nas quais qualquer indivíduo tem à sua disposição a possibilidade de 

criar um perfil e existir naquele ambiente. Na mesma linha, Recuero (2006 e 2009) 

alerta quanto à cautela que se deve ter em relação ao uso da expressão Sites de 

Redes Sociais, pois para ela, o primeiro tem a ver com o software e o segundo 

conceito remete ao que dele fazem e o que por meio dele é construído. 

Assim, as redes sociais são frutos de qualquer relação humana, posto quesão 

construídas nos mais diversos ambientes e formatos: na igreja, na escola, na 
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comunidade, na associação de bairro, nos sindicatos, na família, etc. Onde há 

humanos, sem dúvida, há a possibilidade de criação de redes sociais 

Corroboramos, então, com Franco (2008, p.06), quando afirma que se “a rede 

social não é uma invenção contemporânea e se a conexão entre os seres humanos 

forma redes”, sublinhamos: mesmo que a expressão “rede social” tenha alcunhado na 

contemporaneidade o sinônimo de Sites de Redes Sociais, necessita-se assinalarque 

os SRS oportunizam o surgimento das redes sociais digitais, no caso. 

Para esta tese, defendemos que os Sites de Redes Sociais se configuram 

espaços de formação de valores, de socialização e construção de experiências das 

mais diversas, de produção de conhecimentos, de ressignificação de subjetividades, 

de colaboração mútua entre os indivíduos que lá habitam e por tudo isso, 

consideramos zonas profícuas nos quais diversas e distintas aprendizagens são 

constantemente elaboradas. 

Em razão disso, ao adentrar no lócus no qual essa pesquisa de doutorado foi 

realizada – um grupo de leitura dentro na rede social Facebook - para além das 

discussões, narrativas textuais e fotográficas que foram acompanhadas, o universo 

pedagógico com o qual nos deparamos nos fez repensar, inclusive, se apenas 

conceber como pedagogias culturais aquelas manifestações dos habitantes daquele 

recinto daria conta de compreender os movimentos e mais ainda, seria suficiente para 

apreender as ressonâncias geradas pela constante interatividade e pelas relações 

empreendidas por intermédio da cultura digital experienciada na rede. 

E, nesse sentido, reside o desafio maior: denominar um conceito que nos fosse 

aprazível e que desse conta de explicar, dentro do contexto das pedagogias culturais, 

o que seriam as práticas dos interagentes do grupo estudado e que contribuísse para 

o avanço da discussão teórica sobre processos de espetacularização de intimidades, 

tão discutido no cenário nacional, principalmente, com a efervescência das redes 

sociais potencializadas em mídias sociais digitais. 

Por conseguinte, na imersão no grupo de pesquisa Laboratório de Tecnologias 

Informacionais e Inclusão Sociodigital - LTI Digital6 , do qual faço parte, 

 

6 C.f. https://ltidigital.ufba.br/. Acesso em 29/09/2021. 

https://ltidigital.ufba.br/
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dos ricos encontros e das provocações formativas com os seus membros -, das 

leituras, participação em eventos, discussão com pares e da curiosidade em fitar as 

itinerâncias de diversos sujeitos nas mídias sociais digitais que fazem parte de meu 

círculo, comecei a perceber o caráter pedagógico, mutual e rizomático daquele 

ambiente conceituamos de “pedagogias da visibilidade” o processo coletivo no qual 

as ações repercutidas e replicadas cotidianamente pelos sujeitos que narram as vidas 

nos palcos dos Sites de Redes Sociais (SRS), nos quais transformaram cenas e 

gestos de leitura – elementos caros para uma comunidade de leitores como considerei 

o grupo onde foi realizada essa pesquisa – em eventos de espetacularização das 

intimidades leitoras como empreendimento de si. 

Se “o secreto se mantém com dificuldade na rede” (LÉVY, 2011, p.45), se a 

evasão da privacidade (SIBÍLIA, 2008) destroçou o anonimato, a discrição e a forma 

modesta de existir; se quando se está presente em uma mídia social digital ao sujeito 

é postergado o direito de se encabular e a timidez é apenas uma pequena erupção 

que maculou a epiderme social de um ethos morno, tais atributos outrora vistos como 

virtudes caem por terra. 

E nos terrenos das estonteantes narrativas que emergem das mídias sociais 

digitais, em especial do grupo estudado, ser desconhecido é condição quase nula, 

pois todas as possibilidades que os sujeitos lançam mão para angariar para si a 

visibilidade são lubrificantes dos mecanismos das pedagogias da visibilidade. 

À vista disso, os movimentos ressonantes da exposição das intimidades 

fortalecem as redes sociais digitais que, por sua vez, inseminam os SRS com muitas 

interações. Dessa simbiose digital, interativa e lúdica desabrocham as pedagogias da 

visibilidade e considerando que funcionamento dos SRS contribui para que situações 

de constante interação aconteça, faz-se necessário apontar o que Sá e Polivanov 

(2012) apontam como três particularidades das situações sociocomunicativas dos 

referidos SRS, as quais seriam: 
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(1) visibilidade dirigida dos sujeitos online; (2) a articulação de suas 

redes de contatos (os outros sujeitos com os quais compartilham a 

conexão em determinado sistema); e (3) a utilização em um único 

espaço de diversas formas de comunicação (que permitem a troca de 

conteúdos textuais, imagéticos, audiovisuais, etc), sendo assim 

objetos caros aos que estudam aspectos da construção identitária, 

interação social e comunicação na contemporaneidade. (SÁ; 

POLIVANOV, 2012, p.20) 

 

 
Mesmo considerando os aspectos supracitados, acreditamos que para essas 

situações sociocomunicativas efetivamente acontecerem é condição primordial 

mudança de comportamentos, ajustes de posturas, adequação e regulação de 

condutas, acomodação de aprendizagens. Apenas a arquitetura sociotécnica dos 

SRS, ao nosso ver, não é condição para que as sociabilidades aconteçam, aindaque 

se configure o primeiro passo. Por isso, é nas pedagogias da visibilidade que se 

vislumbram a força motriz que faz girar as engrenagens das redes sociais digitais e 

fortalecer o evento das sociabilidades. 

“Se a aldeia global é agora uma nova realidade para os seres humanos e a 

nova esfera pública do novo milênio” (SANTANA, 2014, p.73), apenas se exibir não é 

mais condição para alcançar audiência e visibilidade nos SRS: é preciso 

instrumentalizar-se com as pedagogias da visibilidade a fim de lograr êxito, 

aprendizado e fortalecer o engajamento pessoal como empreendimento de si. 

Para a pesquisa em questão, a análise das postagens, a avaliação, categorização 

e interpretação dos dados que foram gerados da estadia no grupo estudado 

colaboraram para a construção do conceito de pedagogias da visibilidade como um 

evento imperativo àquele grupo. Ao observá-lo e acompanhá-lo, percebeu-se as 

práticas empreendidas naquele ambiente repleto de sociabilidades, interações lúdicas 

e que, reiteradamente são nutrificadas pelas pedagogias da visibilidade, como se 

pode perceber abaixo, quando foram divididas em perspectivasmacro e micro: 
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Quadro 2: Práticas das Pedagogias da Visibilidade 

 

MACRO PRÁTICAS MICRO PRÁTICAS 

Espetacularizar a privacidade leitora ● Publicizar a intimidade de leitor; 

● Publicizar cenas habituais e corriqueiras 

de leitura. 

Indicar livros e materiais de leitura ● Sugerir livros e/ou materiais de leitura; 

● Procurar e pesquisar (publicamente) 

livros e materiais de leitura. 

Anunciar estatutos da predileção leitora ● Expor juízo de valor sobre algum livro, 

publicação ou autor. 

Ostentar e exibir livros e materiais para 

a leitura 

● Adquirir livros caros (de autores 

considerados difíceis ou clássicos) ou 

coleções mais dispendiosas e desejadas 

pelo grupo; 

● Demonstrar que consumiu livros caros ou 

coleções mais dispendiosas. 

Propagar atividades de fomento à leitura ● Compartilhar eventos (congressos, feiras, 

etc); 

● Compartilhar ações, campanhas, etc. 

Fonte: Produção nossa (2021). 

 
Se as pedagogias da visibilidade são ações pensadas, didática e 

pedagogicamente socializadas no grupo, percebe-se que tais comportamentos 

apresentados no quadro acima conferem uma carga de egolatria literária que vale 

observar. 

Falar a respeito de um assunto do livro; emitir juízo de valor sobre um autor; 

sobre determinado livro ou sobre alguma coleção (recém lançada ou antiga); 

compartilhar fotografias de rituais de leitura (com uma xícara de chá ao lado); sugerir 

livros ou procurar por eles e por um autor específico; adquirir livros caros, best sellers 

ou ostentar a coleção completa que fora comprada, ou ainda compartilhar a compra 

de um livro cujo autor é de difícil compreensão; socializar a fotografia do antes e 

depois da faxina na estante de livros (quase sempre atulhada de obras, que 
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desperta inveja em qualquer leitor) ou simplesmente compartilhar a fotografia da capa 

daquele livro impactante, mas contanto que a foto seja uma selfie! 

Essas ações foram facilmente percebidas e embebidas por uma exibição 

incauta, cujo narcisismo literário denotou, mesmo que de forma indireta, uma egolatria 

literária típica do leitor-espetáculo (conceito que será discutido mais adiante), capaz 

de transformar qualquer cena ou evento de leitura em pano de fundoou penduricalho 

para adornar suas vestes, sua fronte, sua persona. 

 
 

 
2.3 Apontamentos sobre Leitura e Leitor: a que se destinam nesta tese? 

 
 

Como já sinalizado, por se tratar de um trabalho que tem nas narrativas de 

leitura o seu sistema nevrálgico, consideramos necessário refletir sobre algumas 

questões que emergem e carecem de atenção: às opções teóricas sobre Leitura e o 

leitor enquanto sujeito histórico e o conceito de “pedagogias da visibilidade”, que é 

importante para compreender os efeitos pedagógicos que as narrativas de leitura 

assumem nas redes sociais digitais. 

Destarte, ao se discutir sobre o tema “leitura”, este se configura, talvez, um dos 

poucos assuntos em que a unanimidade encontra eco nos mais variados espaços de 

discussão: entre governantes, professores, pesquisadores, estudantes, família, 

comunidade escolar e sociedade em geral, é comum defender que a prática da leitura 

pode contribuir para a formação de cidadãos mais críticos e pode, também, ser uma 

mola propulsora para a ampliação de horizontes nas esferas estudantil, profissional 

ou mesmo pessoal de quem se permite a prática. 

A tarefa de ler, por exemplo, assume uma pluralidade que extrapola a 

classificação bitransitiva do verbo e varia conforme a intenção, análise ou inspeção: 

Lê-se o quê? De qual forma? Quando? Como? Para quê? Por quê? Com quem? 

Onde? E mais uma série de eteceteras capazes de transformar o verbo em 

substantivo, quando é prática; em advérbio, ao circunstanciar o próprio ato de ler ou 

simplesmente se traveste em adjetivo, ao embelezar aqueles que o conjugam. 
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Essa polissemia de significados do ato de ler e suas motivações encontra eco 

nos estudos como os de Isabel Solé (1987a, 1998), quando afirma que as motivações 

de um leitor variam conforme a sua necessidade; Marisa Lajolo (1982, 2001), ao 

endossar de forma veemente que a prática da leitura oportuniza a leitores o acesso a 

informações, sentimentos e situações que variam conforme a relação texto e leitor; de 

Délia Lerner (2002), ao relatar que os comportamentos leitores e escritores 

impulsionam a busca pela leitura; Maria Helena da Rocha Besnosik (2002,2004, 2008, 

2015 e 2016), ao defender a importância da leitura como uma prática cultural e social, 

que pode ser empreendida e fortalecida na escola e nos mais distintos espaços 

humanos; Michele Petit (2008, 2009), ao abordar as práticas de leitura e os processos 

de constituição do leitor enviesados por discussões antropológicas e Ana Maria 

Machado (2016), ao afirmar que ler deve ser um ato artístico, estético, de mergulho 

no texto. 

Como se percebeu, entre os diversos autores há muitos pontos ressonantes no 

que diz respeito ao ato de ler, bem como as epistemologias da leitura. Assim, ele está 

imbricado nas práticas sociais e contribui para a (auto)percepção de sujeito – quando 

do processo de autoavaliação - e de sociedade em que está inserido, sendo capaz de 

ressignificá-la e/ou atuar em sua transformação. A leitura, pois, é uma possível lupa e 

através dela a visão tende a ser melhor ampliada, ou melhor, como disse Leffa (1996), 

atribuindo à leitura como uma atividade de olhar através do espelho. 

Para o referido autor, o processo de leitura envolve triangulações e através 

delas, as percepções de mundo vêm à tona. Como um espelho, a imagem tende a ser 

interpretada (e compreendida) de acordo com o ponto de vista de quem enxerga,como 

também consoante o espelho, que pode estar quebrado, distorcido, embotado,sujo. 

Para o autor, a leitura se configura como um jogo se situações objetivas, práticas e 

subjetivas, tendo seu conceito muito mais ligado à bagagem prévia do sujeito, haja 

vista que: 
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Diferentes posições refletem diferentes segmentos da realidade. 

Numa leitura do mundo, o objeto para o qual se olha funciona como 

um espelho. Se o objeto for, por exemplo, uma casa, vai oferecer 

tantas leituras quantas forem as posições de cada um dos 

observadores em relação à casa. O arquiteto fará uma leitura 

arquitetônica, o sociólogo uma leitura sociológica, o ladrão uma leitura 

estratégica, e assim por diante (LEFFA, 1996, p.11). 

 

 
Sendo assim, se “para entender como alguém lê é necessário saber como 

são seus olhos e qual é a sua visão do mundo" (BOFF, 1998, p.09), se “linguagem e 

realidade estão ligadas de maneira dinâmica” (FREIRE, 1982, p.09) e se a leitura do 

mundo antecede a leitura da palavra (op.cit) é através da prática da leitura que 

realidades podem ser transformadas a partir da ampliação de saberes diversos e 

mediante a sistematização e a socialização de conhecimentos históricos, culturais, 

dialógicos. Ler, nesse caso, também constitui uma prática política! 

Isso quer dizer que a leitura, enquanto processo humano, tende a assumir 

diversos sentidos e significados a depender de como e onde se direciona o olhar. Por 

conseguinte, ao mergulhar em alguns estudos sobre a leitura e suas principais linhas 

teóricas, é bem comum eclodir três abordagens, a saber: a abordagem ascendente; 

descendente e conciliadora. 

Na abordagem ascendente, a leitura é delimitada a partir da perspectiva do 

texto. Ele, pois, é a mina na qual a principal jazida de pedra preciosa, a compreensão, 

encontra-se estática e espera pacientemente ser extraída pelo leitor-minerador 

(LEFFA, 1996). Os estudos centrados na abordagem ascendente da leitura 

desconsideram os aspectos que estão fora do texto e fixam nele todas as 

possibilidades de compreensão, sendo, portanto, a principal e única fonte de sentido. 

O texto é, por si só, a entidade peremptória de onde brota toda a sorte de intelecção. 

De maneira oposta, a abordagem descendente da leitura defere senhorio ao 

leitor e sua proatividade é inquestionável no que tange à atribuição de sentido ao texto, 

que agora se traveste em uma tela em branco, cuja receptividade espera o godê de 

significados que lhe serão imputados pelo leitor, que mediante a sua bagagem 

cultural, vai construir significados a partir daquilo que leu (SOLÉ, 1998). 
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Ler, portanto, é atitude valorizada por toda a sociedade que faz uso da escrita 

como principal meio de comunicação. Sua representação social assume croquis de 

importância e, sem dúvida, o livro como objeto sagrado imputa àquele que o carrega 

um valor que merece respeito e o evento da leitura deve ser incentivado, com o devido 

cuidado de quem resguarda o ritual: é quase uma heresia incomodar um leitor quando 

de sua prática de leitura silenciosa. 

Todavia, o ato de ler silenciosamente é uma invenção que surgiu no século IX, 

quando do trabalho de monges que exigia uma leitura mais concentrada, meditativa. 

Os estudos históricos sobre as práticas de leitura sugerem que o hábito da leitura 

silenciosa foi incorporado à cultura somente na Idade Média, através dos monges 

copistas, que em muitos casos dedicavam a vida inteira ao labor de copiar, à mão, 

trechos, pergaminhos e escrituras sagradas. 

Em contrapartida, Fischer (2006), apontou que em meados de 1.300 a.C, os 

egípcios concebiam a leitura como declamação. Ou seja: ler, estava intimamente 

associado à oratória, à leitura oral de uma escrita cuneiforme, na qual se imaginava 

o discurso pela observação de tais símbolos pictóricos (JAYNES, 1976) e daí infere- 

se que a prática da leitura também estava ligada à performatividade e 

espetacularização do indivíduo que detinha em si o poder de decifrar aqueles 

símbolos, mas que servia, antes de mais nada, como um substrato amalgamado que 

unia a fratura da comunicação, à época: da necessidade de um tradutor e intérprete 

da cuneiformidade da escrita nasceu o leitor que declamava e que, como instrumento 

de transmissão da mensagem, assumia o contorno pálido de um figurante 

desimportante. 

Nessa época, dominar o código linguístico e saber ler era uma tarefa para a 

qual não se via motivo. A leitura estava ligada, basicamente, à tarefa de verificaruma 

nota, conferir uma conta, decifrar um documento de propriedade rural ou analisar 

alguma transação comercial e como era esse o labor diário dos escribas, leitores 

declamadores, ler, portanto, não deixava de ser uma tarefa considerada ínfima, 

pequena. 
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Com a modernização das transações comerciais e da necessidade de cada vez 

mais se acionar a memória para dar conta dos processos de declamação, os registros 

pictórios somaram-se à técnica e à tecnologia da escrita que, a partir dessemomento, 

começou a ser aprimorada: os pictogramas foram aperfeiçoados e sua utilização 

intencional do aspecto fonográfico pelos sumérios, concebem um avanço histórico e 

primordial para a leitura, haja vista que a partir daí se “começou a interpretar um sinal 

pelo seu valor sonoro isoladamente em um sistema padronizado de sinais limitados” 

(FISCHER, 2006, p.15) 

Não é nossa intenção, aqui, detalhar todo o processo pelo qual a leitura e 

escrita percorreram até chegar nos tempos atuais. Ocorre sinalizar: foi através da 

evolução dos pictogramas e das declamações orais que oportunizaram, neste 

momento, talvez pelo suporte do impresso ou digital, que sua pessoa dialogasse 

conosco nesta tese, ora discordando, ora acolhendo as ideias, talvez vestido de 

surpresa pela quebra do paradigma da rigorosidade acadêmica a que nos permitimos 

neste instante e, talvez, um riso teimoso de canto de boca se apossa de seu rosto 

para confirmar o diálogo entre quem escreve e quem lê e o quão interessante e mágico 

é o processo de leitura; e mais ainda: é essa ligação quase afetuosa que existe (ou 

pode haver) entre escritor e leitor. 

No entanto, nem sempre foi assim. Por mais que atualmente se atribua à figura 

do leitor como personagem fundamental no processo de leitura enquanto uma prática 

cultural socialmente implicada, durante muito tempo a sua imagem esteve esmaecida 

pela crença de que absolutamente todo o sentido e significado de uma produção 

escrita encontrava-se no texto, como já discutido nesta seção. 

Em face do exposto, Santos (2007), alerta que muitos escritores literários já 

traziam em suas obras a preocupação com a presencialidade do leitor e aponta 

alguns: Cervantes, em “Dom Quixote” (1605); Machado de Assis, em “Memórias 

Póstumas de Braz Cubas” (1881); Unamuno, em “Niebla” (1914); Pirandelo, em 

“Seis Personagens à procura de um ator”, dentre outros. No entanto, apenas após a 

publicação de um ensaio de Barthes, sugestivamente intitulado de “A morte do autor” 

(1968), em que sua postura pós-estruturalista criticava o senhorio do autor 
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como uma entidade, é que o cenário se transforma e sobe ao palco o leitor como 

ator protagonista. 

Para Barthes (1965), havia que se redefinir o formato teológico do texto, haja 

vista que a obra era “eternamente escrita aqui e agora” (BARTHES, 1965, p.68), o 

que significava se tratar de um “espaço com muitas dimensões, no qual estão casados 

e contestados vários tipos de escrituras, não sendo nenhum deles original:o texto é 

um tecido de citações que resulta de milhares de fontes de cultura.” (BARTHES, 1988, 

p.68-69). 

Como visto, Barthes (1988) não credita ao texto, tampouco ao autor toda a 

responsabilidade concernente à compreensão textual. Se a obra é eternamente 

escrita, do ato simbólico de escrever pode se inferir que a dinamicidade do texto 

confere a quem lê – ou seja, o sujeito leitor – a tarefa de (re)interpretá-lo, atribuindo 

sentido e significado. 

Do mesmo modo, ao conceber o texto como um espaço plural, repleto de 

dimensões, conflitos, acordos, jogos de poder, abas e arestas, essa concepção se 

aproxima de uma homologia interpretativa rica e fértil, mas que só pode ser acessada 

pela altivez diante do que outrora Barthes (1988) alcunhou como mensagem do autor- 

Deus. Essa visão dogmática cai por terra quando se pensa na relação simbiótica entre 

leitor e texto. A morte do autor é, concomitantemente, a metáfora do nascimento do 

leitor. 

Nessa mesma linha, Umberto Eco – professor, filósofo e crítico literário italiano 

– avançou na discussão ao colocar o leitor no palco ao chamá-lo de leitor-modelo. No 

livro “Leitor em fábula”, Eco (1979) inaugura a expressão com o ensaio homônimo e 

conceitua o leitor-modelo como o sujeito capaz de extrair do texto o maior grau de 

compreensão que lhe for possível, mediante a própria construção desse texto. 

Isso quer dizer que a própria característica do texto implica na construção do 

leitor-modelo, visto que existe o texto aberto e o texto fechado. O primeiro é o que fora 

escrito sem considerar a real existência do perfil do seu leitor e, portanto, pode ser 

interpretado conforme o contexto e a própria competência interpretativa de quem 
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o lê. O texto fechado, por sua vez, fora escrito de modo discricionário, considerando 

as especificidades de seu público. Por esse motivo há os textos escritos para 

determinada faixa etária (crianças, jovens e adultos), homens e mulheres, religiosos, 

adeptos da cultura científica, cultura geek e nerd, cultura LGBTQIA+, dentre outros 

perfis. 

Eco (1988), no caso supracitado, compreende que o texto é um dispositivo 

preguiçoso no sentido de atribuir ao leitor a tarefa de dinamizar sua compreensão, 

da mesma maneira em que o texto oferta ao leitor-modelo a incumbência de ter uma 

“iniciativa interpretativa”. (ECO, 1988, p.37). Assim sendo, pode-se inferir que o leitor- 

modelo de Umberto Eco existe como fruto da relação texto-leitor e consoante o 

propósito do seu autor, posto que ele mira com “perspicácia sociológica” (idem, p.41) 

o seu leitor-modelo. 

 
Deduz-se, pois, que o leitor-modelo de Umberto Eco se aproxima sobremaneira 

do perfil de leitor desenhado por Manguel (1996) na obra “Uma história da leitura”. 

Ao descrever a trajetória da leitura ao longo dos tempos e como ela recebeu os 

contornos conhecidos, Manguel conjura alguns típicos leitores, em uma narrativa 

entremeada de conhecimentos sociológicos, históricos, filosóficos e pessoais, ao 

dissolver-se enquanto parte da sua própria constituição como leitor. Infere-se, pois, 

que o leitor-modelo de Eco (1988) em alguns aspectos se assemelhaao leitor em 

Manguel (1996, p.23), posto que “ao seguir o texto, o leitor pronunciaseu sentido 

por meio e um método profundamente emaranhado de significações apreendidas, 

convenções sociais, leituras anteriores, experiências individuais e gosto pessoal”. 

Se os conceitos apresentados aqui ganham significados mediante as linhas 

teóricas defendidas por seus pesquisadores, pensar no surgimento desses diversos 

leitores é, também, pensar nas perspectivas e abordagens da leitura que nesta tese 

já foram apresentadas: ascendente, descendente e conciliadora. 

Para o sujeito que está inserido na abordagem ascendente, Mary Kato (1995) 

– linguista brasileira e estudiosa da aquisição da linguagem - classifica como “leitor 

analisador”, pois se trata daquele que, exterior ao texto e distante de uma prática de 
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leitura imersiva, apenas analisa o texto com base nos elementos explícitos e objetivos 

ali presentes. 

Para a pesquisadora, esse leitor usa da visualidade do texto, o input visual 

(KATO, 1995, p.67), e dela depreende todo o significado sem necessidade de 

aprofundamento. A análise é desprovida de envolvimento e, distanciada, destitui o 

leitor de um lugar mais ativo. Trata-se do leitor bottom-up. 

Em oposição à figura do leitor supracitado, há o leitor construtor, o leitor top- 

down (idem, p.68). Esse leitor, como seu nome acusa, constrói seusconhecimentos 

de leitura a partir de suas vivências e experiências de vida. O texto, aqui, assume uma 

passividade diante da altivez do leitor construtor, cujo sentido do texto depende 

exclusivamente de sua bagagem. 

Adiante, a pesquisadora traz conceitos outros sobre a figura do leitor. Da 

abordagem conciliadora, Kato aglutina características dos dois leitores anteriormente 

citados e atribui ao “leitor construtor-analisador” (ibidem, p.68) a tarefa de tomar a 

leitura em uma perspectiva interacionista, valorando os aspectos linguísticos dos 

textos sem vilipendiar a bagagem que o sujeito traz consigo. 

Contudo, Kato (1995) avança numa discussão que consideramos bastante 

pertinente. A autora apresenta as três categorias de leitores conforme as abordagens 

já apresentadas. No entanto, o que Kato (1995) chama a atenção, é quetratam apenas 

da dinâmica de interação entre leitor-texto e desconsidera-se a dinâmica leitor-escritor 

e como resultado dessa junção surge o “leitor cooperativo”. 

Para a autora, o leitor cooperativo é aquele que consegue extrapolar o próprio 

sentido do texto anteriormente pretendido pelo autor. Isso quer dizer que esse tipo 

de leitor atribui significado àquilo que foi dito pelo autor como derradeira compreensão, 

que se distancia sobremaneira do que o autor inicialmente quis dizere assim, pelas 

novas significações construídas pela interação entre quem lê e quem escreve, 

desponta o leitor cooperativo. 

Diferente das outras abordagens, o autor é visto aqui não apenas como aquele 

que escreve o texto, mas como um sujeito proativo no processo de interação leitor- 

escritor. Essa interação é bastante próxima à visão que os estudiosos da teoria 
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da recepção e da historiografia conferem ao leitor, tendo Wolfgang Iser (1996) e 

Chartier (1998) como os pesquisadores eleitos para contribuir na discussão que ora 

seguiremos. 

Wolfgang Iser foi professor de Literatura Comparada e Inglês na Universidade 

de Constance, na Alemanha. Sem dúvida, é dele a responsabilidade de elaborar e 

fomentar os estudos da teoria da recepção e é dele os primeiros estudos sobre a 

Teoria do Efeito Estético, em que consiste que a compreensão de um texto é fruto, 

também, do jogo de interação e recepção entre texto e leitor. 

Para tanto, Iser (1996a) buscou na fenomenologia pistas para compreender o 

efeito estético que a leitura de textos literários produz na consciência do leitor. Ao 

recuperar os estudos da Estética da Recepção, o pesquisador apontou três categorias 

que dizem respeito ao leitor, que consideramos caras para seguir na discussão nesta 

tese: o leitor real, o leitor implícito e o leitor fictício (ISER, 1996a, p.63) 

Conforme sinaliza, o leitor real é o leitor que existe, prático, objetivo, empírico. 

É o leitor que se encontra diante do texto e a partir dele desenvolve a sua prática de 

leitura. É o leitor que, inicialmente, todos somos. 

O leitor implícito, por sua vez, é aquele que vai constituindo sentido e 

significado ao texto e, à medida em que recupera, infere e elabora seu processo de 

percepção da leitura, também o faz enquanto sujeito leitor. Se o leitor real o é pelas 

obviedades do que está posto no texto, o leitor explícito se constrói pelas lacunas, 

pelas subjetividades latentes e pelas intertextualidades latejantes do texto. 

Por fim, a terceira categoria indicada por Iser, o leitor fictício, diz tratar do fruto 

da escrita para quem o escritor pensou em ofertar, ou seja, o leitor fictício tem os olhos 

ávidos por consumir os resultados do labor profissional do escritor. Arriscamosdizer, 

nesse contexto, que é o leitor fictício o objeto de desejo do escritor! 

Mesmo não tendo denominado o leitor em uma perspectiva adjetivada, na obra 

de Roger Chartier (1998) se percebe uma aproximação teórica com os estudos já 

mencionados de Iser no que tange ao leitor: para o primeiro, a materialidade da 

cultura, enviesada por suas práticas e objetos culturais incidiu de forma 
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consubstancial na figura do leitor que hoje conhecemos. Acreditamos que em Chartier 

o leitor manifesta-se como um praticante cultural. 

Para Roger Chartier - filósofo francês estudioso da história da cultura, do livro 

e da leitura -, o surgimento da imprensa serviu como uma mola propulsora para que 

a “função leitor” fosse criada, uma vez que é pela apropriação do texto que tal ofício 

(o leitor) existe e é por meio dele que depende a existência do leitor, uma vez que não 

há leitor sem texto. 

Nesse ínterim, necessário fazer referência ao pensamento de Chartier (1994) 

ao problematizar o quanto a mudança estrutural nos suportes de leitura incidia, 

neste caso, na transmutação do leitor: do códice ao texto digital, cada época cria seus 

suportes e deles dependem os leitores enquanto sujeitos de práticas culturais de 

leitura. 

Sobre esse tema, encontramos ressonância em Lúcia Santaella (2004), em sua 

obra “Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo”, a discussão de 

como as transformações históricas e culturais desencadearam no que ela chama de 

perfil cognitivo. Desse mergulho, Santaella (2004) aponta três perfis de leitores que 

se constroem à medida em que as mídias se transmutam: o leitor contemplativo,o 

leitor movente e o leitor imersivo. 

O primeiro perfil de leitor é o que a pesquisadora brasileira chama de leitor 

contemplativo. Estudiosa das culturas das mídias, Santaella (2004) considera que o 

primeiro padrão de mídia de massa ao qual o homem teve acesso foi o papel. Jornais 

impressos, folhetins, novelas, todos esses suportes contribuíram para o surgimento 

do leitor contemplativo, uma vez que sua função primordial era (apenas) consumir, de 

forma passiva e pacífica, as informações que lhes eram ofertadas na época. 

Ao leitor contemplativo cabia muito pouco no sentido de colaborar com o texto 

impresso, de criticar, de ter sua voz ouvida e delegar ao impresso as características 

mais próximas de sua vontade como um sujeito ativo. A leitura engessada no papel 

impresso e sua linearidade o obrigava tão somente a assumir uma postura de 
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contemplação, onde até o movimento e a cadência dos olhos eram sugestionados 

pelo layout do impresso. 

Este tipo de leitura nasce da relação íntima entre o leitor e o livro, 

leitura do manuseio, da intimidade, em retiro voluntário, num espaço 

retirado e privado, que tem na biblioteca seu lugar de recolhimento, 

pois o espaço de leitura deve ser separado dos lugares de um 

divertimento mais mundano. (SANTAELLA, 2004, p. 23) 

O leitor contemplativo (ou meditativo) conforme a estudiosa conceitua, faz da 

leitura silenciosa sua principal atividade e dela extrai todo o conhecimento de que 

precisa. É um sujeito introspectivo, que desde a instituição da leitura silenciosa como 

prática cultural e atividade realizada nas bibliotecas, constrói a sua identidade 

baseada na discrição, no anonimato, no garbo silencioso de um leitor quase lacônico, 

calmo e sem pressa. 

Era o sujeito que poderia ler muitas vezes um livro, um jornal ou uma obra de 

até absorver completamente a informação ali presente. Sem dúvida, um leitor 

ruminante, despreocupado, um leitor que “[...] não sofre, não é acossado pelas 

urgências do tempo. Um leitor que contempla, que medita. Entre os sentidos, a visão 

reina soberana, complementada pelo sentido interior da imaginação”. (SANTAELLA, 

2004, p.24) 

Com o advento da Revolução Industrial que marcou as gerações da época e 

resvalou na posteridade, as mudanças sociais foram incrivelmente acentuadas: dos 

meios de transporte, às novas formas de produzir e socializar conhecimentos; dos 

estatutos do tempo livre, à rigidez dos horários das fábricas, tudo culminou para que 

o ar da cidade exalasse, também, as frenéticas e esbaforidas movimentações das 

fábricas. Desse boom excitante ao qual as cidades experimentaram de maneira quase 

asfixiada, nasceu o leitor movente. 

Como o próprio nome aponta, o leitor movente é o sujeito impaciente da grande 

cidade. O que não tem tempo, é movediço, oblíquo, espiralado na própria atmosfera 

de metamorfose que a agitação metropolitana da Revolução Industrial fez eclodir. É, 

portanto, 

[...] o leitor fugaz, novidadeiro, de memória curta, mais ágil. Um leitor 

que precisa esquecer, pelo excesso de estímulos, e na falta de 
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tempo para retê-los. Um leitor de fragmentos, leitor de tiras de jornal 

e fatias de realidade. (SANTAELLA, 2004, p.29) 

Para o leitor movente, o século XIX trouxe novidades na consolidação das 

mídias de massa e, inevitavelmente, na própria constituição de seu ethos de leitor: 

Esbarrando a todo instante em signos, signos que vêm ao seu 

encontro, fora e dentro de casa, este leitor aprende a transitar entre 

linguagens, passando dos objetos aos signos, da imagem ao verbo, 

do som para a imagem com familiaridade imperceptível. Isso se 

acentua com o advento da televisão: imagens, ruídos, sons, falas, 

movimentos e ritmos na tela se confundem e se mesclam com 

situações vividas. (SANTAELLA, 2004, p. 31) 

O jornal se fortalece, nasce o rádio, a tv e seu alcance consegue abarcar quase 

toda a sociedade direta e indiretamente, o que oferta mais material de leitura para o 

leitor movente, que precisa a todo instante se reinventar em um tempo e espaço a fim 

de consumir todo esse material e realizar essas leituras, que, de forma vertiginosa, 

são pulverizados na sociedade. 

Se a Revolução Industrial trouxe modificações jamais imaginadas para a 

sociedade, a internet (ainda escrita com letra maiúscula) contribuiu para o que talvez 

foi a maior e mais rápida transformação cultural da sociedade. Computadores, 

sistemas, softwares, hardwares, sites, enfim, o digital se apossou da sociedade e por 

ela foi incorporado às suas mais distintas práticas sociais. 

Da transição da sociedade industrial para a sociedade digital, da sociedade 

da materialidade das máquinas, para a sociedade da informação, comportamentos 

leitores também sofreram modificações e das tais nasceu o leitor imersivo. O 

nascimento da web, a explosão de novos sites, a internet como espaço de consumo 

e o computador conectado à rede como ferramenta de pesquisa, consolidaram o leitor 

imersivo como o sujeito da época. 

O leitor imersivo é o sujeito que consome, agora, as mídias digitais de massa. 

É o leitor que conjuga diversas características e em sua especificidade encontram-se 

a não-linearidade, a prontidão sensorial e a capacidade de constante interatividade 

naquela comunidade da qual ele está inserido e faz de habitat naturale socialmente 

construído. Trata-se de 
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[...] um leitor em estado de prontidão, conectando-se entre nós e 

nexos, num roteiro multilinear, multisequencial e labiríntico que ele 

próprio ajudou a construir ao interagir com os nós entre palavras, 

imagens, documentação, música, vídeo etc.” (SANTAELLA, 2004, p. 

33) 

Quando navega no ciberespaço - esse ambiente composto por pessoas, por 

computadores conectados nos sites da web 1.0 - o leitor imersivo transita pelas mais 

distintas dimensões e compõe o corpus de um espaço multilinear e dele faz morada, 

área de atuação pessoal, profissional e de construção de sua identidade na rede. 

Ao denominar os três perfis cognitivos do leitor, Santaella (2004) também traz 

uma discussão pertinente: assim como as eras da cultura coexistem e dialogam entre 

si – a cultura oral, a cultura escrita, a cultura impressa, a cultura de massas, a cultura 

das mídias e a cultura digital (SANTAELLA, 2003) – também coexistem e podem 

coabitar os mesmos espaços e, a depender do contexto, do suporte e do ambiente, 

ser um comportamento do mesmo indivíduo, acionado em distintas esferas. 

Portanto, se o leitor pode ser visto de formas diferentes, assumir perfis e papéis 

ora totalmente passivos, ora totalmente ativos e até negarem sua existência como já 

discutido nesta tese, o leitor também pode se manifestar de forma literal ou fictícia e 

ainda assim, ocupar lugares discrepantes. 

Por conseguinte, outras cenas de leitura, gestos e toda uma série de 

confabulações a despeito do sujeito leitor encontram em Alberto Manguel (2017), 

metáforas que consideramos importantes para compor esse arcabouço de discussões 

sobre o leitor como um sujeito histórico: o leitor é viajante, é torre e é traça. 

A metáfora do viajante tem ligação com o livro no sentido religioso. Posto que 

ele é “o veículo que permite que a palavra de Deus viaje pelo mundo, e os leitores que 

o seguirem tornam-se peregrinos no sentido mais puro e verdadeiro.” (MANGUEL, 

2017, p.11) 

O leitor como viajante conjura a existência dos pergaminhos como suporte 

físico para fazer transitar o texto oral. Além disso, o autor compreende o mundo 
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como um grande livro, a vida como uma viagem e ao ler o livro, “avançando através 

das páginas” (MANGUEL, 2017, p.11) e o leitor assume a circunscrição de viajante. 

Em contraponto com a mobilidade do leitor viajante, que peregrinava lendo o 

mundo e viajando pela vida, o leitor como traça denota uma total inanição ante as 

questões sociais. Se o leitor viajante é flutuante, disruptivo e cíclico e à sua maneira 

é altivo, a torre é a metáfora do leitor enclausurado em seu próprio mundo. 

Ao transformar-se em torre desponta uma dubiedade: se a torre é o lugar ideal 

para a reflexão, para o exercício da leitura introspectiva, esse mesmo lugar se 

converte deslocado, ilhado, no marginal às possíveis contribuições para a sociedade, 

quaisquer que forem. 

A torre, ensimesmada em sua opulência, esplendor e grandeza é o leitor 

intelectual ainda que munido de grande sabedoria, se isola e vive fronteiriço aos 

dilemas, problemas e questões sociais cujo saber poderia ser útil para subsidiar, 

talvez, caminhos outros ou terapias alternativas que amenizassem as chagas das 

quais a sociedade anda acometida. 

O exemplo acima encontra conciliação na torre de marfim, presente na obra de 

Shakespeare. Assim, estar na torre é estar preso em sua própria messe: 

Não que Hamlet decida não agir; é que, empanturrado de 

ensinamentos acadêmicos, ele não se permite desaprender do seu 

catecismo universitário e aprender de novo a partir da existência 

factual daquilo que irrompeu subitamente em sua consciência; isto é, 

a aparição do fantasma que é mais prodígio aterrorizante na vida de 

Hamlet. (MANGUEL, 2017, p.98) 

Entende-se que a descrição do leitor torre tende a causar certo incômodo, 

principalmente quando se vislumbra o leitor sob uma ótica salvacionista: ele, como um 

Messias enviado pela deusa leitura vai ajudar o mundo e os pobres mortais – 

embebidos na própria ignorância – a saírem do lodo de sua estultícia e ascenderem 

para a luz do conhecimento! 

Em certas perspectivas cristãs, que atribuíam ao povo o sofrimento em virtude 

da escassez de conhecimento das santas escrituras, ser leitor era a única condição 

de liberdade do julgo da servidão, é significativo não perceber na obra de Manguel 
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uma visão do leitor e da leitura como o bote salva-vidas ante o terror de um naufrágio 

do apedeutismo total. Pelo contrário, ao avançar na descrição da terceira metáfora – 

o leitor como traça: escarnecido, sendo “uma criatura para a qual oslivros (e a 

vida) não são nutrientes, e sim forragem.” (MANGUEL, 2017, p.11). Eessa 

forragem que vai acolher o verme que comerá as carnes putrefatas de conhecimento 

desse leitor ignóbil. Essa é a derradeira posição do leitor. 

Neste instante, recuperemos: o leitor viajante, que peregrina transmitindo a 

palavra de Deus se enche de conhecimento e ao cristalizar-se nos próprios estratos 

da sabedoria, constrói a si mesmo como uma torre. No entanto, após tanta sabedoria, 

conhecimento e informação elaborados, qual seria o fim desse leitor? A transfiguração 

para o leitor tal qual uma traça, responde à pergunta. 

As traças são pequenos insetos que ao final da vida se metamorfoseiam em 

traça-do-livro. Diferente das traças-das-roupas, que na fase adulta são mariposas com 

asas, as traças-dos-livros não voam e têm um corpo levemente alongado e achatado. 

Seu principal alimento é o amido, substância encontrada em grande escala nos livros 

impressos: na cola, na tinta e no papel. Também se alimentam de roupas e tecidos. 

Voluptuosas pelo referido alimento, empacham-se até dobrar de tamanho. 

Ao usar a alegoria da traça, Alberto Manguel (2017) apresenta o leitor como 

um glutão, devorador ávido de livros, que deles faz uso apenas como insumo material 

da vida, para quem a quantidade é o único elemento importante. 

O leitor traça é aquele que sucumbe ao desvario da confusão entre 

possuir/ler/ter livros como sinônimo de aquisição de conhecimento. É o sujeito 

embrutecido pela própria enxurrada de informações na qual se afogou. É o rapa- 

tachos que não reflete, apenas se empanzina de livros como matéria orgânica e 

objeto material de desejo, que nutre e fortalece apenas a sua estante e a sua soberba 

literária. E o fim do leitor traça é a morte por inanição causada pela excessiva e 

descontrolada ingestão de livros como uma tentativa esquizofrênica de tornar-se 

sábio, desconsiderando que, conforme as mais distintas perspectivas de 
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leitura, digerir conhecimentos e transformá-los é uma tarefa quase sempre 

dispendiosa de tempo. 

Se as abordagens sobre a leitura, as concepções de texto, suporte e as formas 

de leitura forjam comportamentos e perfis de leitor como os já apresentados, parece 

razoável compreender que os deslocamentos e as transformações nas esferas 

sociais, econômicas, tecnológicas e culturais podem inseminar terrenos outros no que 

diz respeito à organicidade desses sujeitos leitores. 

Assim, quando se pondera sobre essas transformações sociais acometidas 

pelo advento da cultura digital – tomada aqui como um processo de conectividade e 

comunicação em uma esfera global – percebe-se de maneira bastante explícita o 

quanto ela tem contribuído para que práticas sejam reconfiguradas, ressignificadas e 

muitas vezes, reelaboradas a partir da criação de ambientes digitais em contexto de 

rede, mais especificamente em contexto das mídias e das redes sociais digitais. 

Desse modo, a própria imersão dos leitores nos mais diversos ambientes 

digitais, nos quais faz uso dos suportes digitais das telas, criam novas atmosferas 

em que a leitura surpreende, se reinventa e tende a assumir postulados outrora quase 

inimagináveis como quando se pensa(va) de forma analógica. Se na cultura oral o 

foco estava basicamente na mensagem em que o leitor declamador proclamava em 

voz alta, na cultura digital experienciada por intermédio das mídias digitais, a 

mensagem se une com o emissor e daí nasce o que chamamos de leitor-espetáculo. 

Quando imergimos no grupo onde se realizou a pesquisa, para além do 

conteúdo das animadas narrativas de si, percebemos, logo de forma explícita, as 

doses cavalares de superexposição das privacidades, ao ponto de trazer à tona se 

havia limite para espetacularização de si naquele grupo ou ainda, de que forma 

aqueles leitores se diferenciavam e se aproximavam dos modelos de perfil de leitor 

já apresentados nessa seção. 

Logo, diferentemente do perfil de leitor que comumente se está acostumado a 

ver – quer seja pela imersão na literatura específica, quer seja pela própria experiência 

como sujeito leitor e ainda mais, na construção coletiva de seu ethos em 
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uma comunidade de leitores da qual faz parte – o leitor-espetáculo confessa 

publicamente os comportamentos de leitores de uma maneira bastante peculiar eque 

são dissolvidos junto a uma das principais características presentes nos sites das 

redes sociais e nas mídias digitais: o esfacelamento da privacidade. 

Assim, com a erosão da esfera da vida privada (LEMOS; LÉVY, 2010) a sua 

privacidade leitora é voluntariamente estraçalhada em face, também, da arquitetura 

dos sites de redes sociais que excita e estimula a constante exposição de si, num 

voluptuoso e frenético catatau de ações que são retroalimentadas, nas quais 

a subjetividade torna-se identidade, o conteúdo é a forma, o interior 

está no exterior, a essência na aparência, a realidade na 

representação, a imagem vira corpo, a visibilidade confere 

invisibilidade (em meio ao excesso), o privado torna-se público, a 

multiplicidade reúne-se sob a unidade de uma identidade e a 

universalidade do ser humano esparrama-se na pluralidade de formas 

de vir a ser e publicizar-se. (DAL BELLO, 2009, p.88) 

 
 

Quando se trata de uma comunidade virtual de leitores, conforme 

consideramos o grupo “Skoob: o que você anda lendo?”, há de se perceber que para 

aquele grupo algumas ações são consideradas de grande valor, denominada por Délia 

Lerner (2002) como comportamentos leitores. A pesquisadora argentina considera 

esses comportamentos como ações cotidianas, que foram incorporadas naturalmente 

na cultura dos leitores. 

Assim, ela sintetiza algumas, que foram bastante visibilizadas pelos 

interagentes do grupo pesquisado: ler para obter uma informação de caráter preciso; 

ler para seguir algumas instruções; ler para obter uma informação de caráter genérico; 

ler para revisar um texto da própria autoria; ler para comunicar um texto a uma plateia; 

ler para praticar a leitura em voz alta; ler para verificar o que foi compreendido da obra; 

ler para realizar alguma indicação literária. 

Em adição a esses comportamentos de leitor, naturalizados em quaisquer 

comunidades nas quais o leitor é visto como um membro e lá tem seu habitat 

legitimado, necessário se faz trazer o que Manguel (2017) considera como ímpar no 

que diz respeito às capacidades do leitor. Para o pesquisador, o leitor é capaz de 
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“resgatar experiências, transgredir leis físicas, traduzir e reinterpretar informações, 

aprender fatos, deleitar-se com mentiras e julgar (MANGUEL, 2017, p.119). 

Não obstante, tanto os comportamentos, quanto às capacidades do leitor 

supracitado, não constituem novidade alguma quando se analisa as posturas dos 

leitores quando em sua comunidade, seu clube ou no seu grupo, entre seus pares. 

Ocorre aqui, que, ao assumir os terrenos dos sites de redes sociais e das mídias 

digitais como seu território de construção de sua reputação – a visão de que o grupo 

tem de si mesmo – e consequentemente de seu perfil de leitor, não basta apenas 

terem manifestados esses comportamentos e demonstrar-se detentor de tais 

capacidades. 

É preciso ir além e lançar mão das pedagogias da visibilidade, as ações que 

foram didaticamente incorporadas por aqueles sujeitos do grupo pesquisado e 

incorporadas às narrativas dos leitores. Ao fazer delas substrato que nutre e fortalece 

o próprio ethos do leitor-espetáculo, isso quer dizer que as redes que são 

estabelecidas pelas sociabilidades construídas nos sites de redes sociais digitais 

inseminam-nos e dessa simbiose digital, interativa e lúdica, desabrocham as já citadas 

pedagogias da visibilidade. 

Ao leitor-espetáculo cabe, portanto, todo um jogo de exposição de si, “um 

anseio de exercer a técnica da confissão, a fim de saciar os vorazes dispositivos que 

têm vontade de saber.” (SIBÍLIA, 2008, p.77). Essa vontade de saber é a voz 

silenciosa que dita as normativas dos sites das redes sociais às quais precisam 

sempre falar, se expor, se mostrar. 

Essa vontade corporificada na arquitetura sociotécnica dos referidos sites de 

redes sociais resvala no que Gass e Seiter (1999) denominam como “persuasão”. Os 

autores definem como uma técnica inter-humana na qual um indivíduo pode modificar 

o outro a partir de uma situação de comunicação. Ademais, para os autores, a 

persuasão pode ser interna, quando sua ação contribui para a modificação de crenças 

ou pensamentos e pode ser externa, quando há modificaçãode comportamentos e 

atitudes. 
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A persuasão presente nos sites de redes sociais amplifica a vontade de ser 

visto e percebido, de ser consumido enquanto produto, de ser voluntariamente 

exposto, ter as estranhas da intimidade leitora arreganhadas pelo próprio show 

particular de um strip tease das intimidades do leitor: ações simples, como comprar 

um livro em um sebo ou simplesmente levar um livro para ler no sanitário se 

constituem um ritual pirotécnico que deve ser demonstrado como algo ímpar, único, 

cuja excepcionalidade pode ocasionar visibilidade, audiência e a reputação para si 

mesmo, vistos aqui como capital social e, consequentemente, algo de importante 

naquele grupo. 

Por fim, o leitor-espetáculo utiliza as pedagogias da visibilidade como elemento 

caro para a sua constituição enquanto indivíduo do grupo do qual faz partee mediante 

todo um jogo eclético de ações, horários, gêneros textuais e graus de exposição, 

constrói sua visibilidade mediante aquela comunidade de leitores. 
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3 PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 
 
 

O conhecimento não é elaborado de maneira estanque, hermética, asséptica, 

que flutua numa nebulosa ou nasce pronto e acabado, tampouco é nascido de um 

mero insight. Ele reivindica a sua gênese nas diversas associações, confrontos, 

utopias, discordâncias e contribuições dos indivíduos inscritos em contextos variados, 

sob diferentes pontos de vista, outras trajetórias formativas, acadêmicas e ideológicas, 

mas com algo em comum: um ponto de partida do que existe (seja no campo das 

ideias ou em algo já efetivamente iniciado) e que culmina na modificaçãoe ampliação 

do que já foi construído. 

Não fosse assim, a Ciência correria o risco de andar em círculos e o 

desenvolvimento científico orbitaria apenas em um lugar comum, condenado a 

infinitos recomeços, sempre se iniciando do marco zero. 

Logo, esta seção apresenta o percurso metodológico que proporcionou a 

construção e o desenvolvimento da tese. Apresentamos a trajetória da pesquisa, a 

abordagem, os métodos utilizados, as etapas que foram seguidas, bem como uma 

discussão sobre dados, conceitos e as principais escolhas metodológicas e 

epistemológicas da pesquisa. 

 
 
 

3.1 Considerações sobre o percurso, abordagem e métodos de pesquisa 

 
 

Acreditamos que pesquisar em Educação exige que escolhas epistemológicas 

e metodológicas possam se aproximar às diversas possibilidades de caminhos, 

categorias, vertentes e os processos sociais que transversalizam o fenômeno 

estudado, a fim de se ter (ou pelo menos tentar) uma visão holística em relação ao 

objeto de estudo ou produzir sentido a partir da compreensão (GADAMER, 1999). 

Sobre esse assunto, importante evocar Macedo (2009), quando visibiliza a 
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compreensão como uma atividade típica da existência humana e traduz o que 

significado da ação de compreender que, portanto 

[...] aprender em conjunto, é criar relações, englobar, interagir, unir, 

combinar, conjugar e, com isso, qualificar a atitude atentiva e de 

discernimento do que nos rodeia e de nós mesmo, para aprender o 

que entrelaça elementos no espaço e no tempo, cultural e 

historicamente. É um modo de atenção construído no entre-dois, nas 

relações, no entre-nós comunitário” (MACEDO, 2009, p.86). 
 

Dito isto e pelas próprias especificidades da área em que está situada esta 

tese – Educação – optamos, pela própria característica do objeto, por trabalhar a 

pesquisa qualitativa, com caráter exploratório, descritivo e analítico. Logo, a 

justificativa para a pesquisa qualitativa está centrada na preocupação em conhecer 

[...] um nível de realidade que não pode ser quantificado, trabalhando 

com o universo de crenças, valores, significados e outros construtos 

profundos das relações que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis” (MINAYO, 2007, p. 22). 
 

Defendemos que a pesquisa qualitativa é a abordagem mais eficiente para este 

trabalho, uma vez que consideramos o fenômeno estudado sob a ótica de um 

caleidoscópio: muitas faces contribuem para a compreensão geral do objeto de estudo 

e para isso, “reconhece seu caráter dinâmico, notadamente na pesquisa social” 

(FRAGOSO, et al, 2011, p.67). Em adição, se pode dizer, também, que a pesquisa 

qualitativa é uma “produção de sentidos implicados com circunstâncias 

organizacionais específicas” e que não há “fenômeno sem observador” (GALEFFI, 

2009, p.52 e p.54). 

A pesquisa qualitativa, assim, possui cinco aspecto conforme Bogdan e Biklen 

(1994, p.47-50) assinalam: 1. o ambiente natural como fonte direta da coleta de daos 

e o pesquisador como principal instrumento; 2. a pesquisa qualitativa é descritiva; 3. 

o interesse e a curiosidade maior residem no processo bem mais do que no produto; 

4. a análise dos dados, geralmente, é feita de maneira indutiva e 5. os significados 

são muito importantes. 

Por ser uma pesquisa qualitativa, nos foram necessários, também, elementos 

como a descrição e análise dos dados. Através da descrição e, por conseguinte a 

análise, intentou-se visualizar, “[...] a frequência com a qual um fenômeno ocorre, 
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sua relação e conexão com os outros, sua natureza e características, correlacionando 

fatos ou fenômenos sem manipulá-los.” (CERVO; BERVIAN, 1996, 

p. 49), principalmente, porque a pesquisa qualitativa objetiva muito mais a 

compreensão propriamente dita do fenômeno do que meramente oferecer respostas 

prontas. 

Desta maneira, para se lograr êxito naquilo a que esta tese pretendeu estudar 

e considerando a própria especificidade da abordagem escolhida, foi de extrema 

necessidade que estivéssemos imersos no campo, por compreender que os detalhes, 

nuances e dinâmicas do lócus de pesquisa oferecem insumos para fortalecer a 

compreensão dos fenômenos e dar elementos tácitos em cuja interpretação está 

imersa de poder e incrustada em um contexto de subjetivações (KINCHELOE, 2007). 

Para além de meros coletores de dados, nos foi necessário que vivêssemos a 

atmosfera das redes sociais e mais ainda, nos constituirmos interagentes no grupo da 

rede social no Facebook “Skoob: o que você anda lendo?”. 

 

Assim, adotamos o contato dos pesquisadores com o campo empírico por 

acreditarmos que só é possível angariar elementos que deem condição de descrever 

o fenômeno estando próximo dele (GALEFFI, 2009) e mais ainda, por crermos que 

[...] as acções podem ser melhor compreendidas quando são 

observadas no seu ambiente habitual de ocorrência. Os locais têm de 

ser entendidos no contexto da história das instituições a que 

pertencem. Quando os dados em causa são produzidos por sujeitos, 

como no caso de registros oficiais, os investigadores querem saber 

como e em que circunstâncias é que eles foram elaborados. Quais 

as circunstâncias históricas e movimentos de que fazem parte? Para 

o investigador qualitativo divorciar o acto, a palavra ou o gesto do seu 

contexto é perder de vista o significado (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 

48). 
 

Dito isto, a vivência na rede social Skoob nos apontou algo interessante e que 

inicialmente não estava nos “protocolos” iniciais da pesquisa e exigiu que outra rota 

fosse trilhada, a fim de perceber os movimentos de espetacularização dos leitores, a 

saber: a referida rede permite a espetacularização, mediante as ferramentas de 

socialização de informações do perfil do leitor. No entanto, como discutimos 

anteriormente, neste trabalho, o Skoob desponta como a metáfora de um altar, que 
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não oportuniza uma interação maior com o público e este, por sinal, é posto numa 

situação passiva, de mera contemplação. 

Para angariar elementos que pudessem dar conta de compreender as 

estratégias que os leitores utilizavam a fim de garantir reconhecimento epopularidade 

na comunidade de leitores à qual faziam parte, era necessário olhar para as suas 

narrativas. Consideramos ser pertinente a busca por essa compreensão, uma vez que 

tais comportamentos que esses sujeitos leitores assumem em uma comunidade de 

leitura na rede social demanda ações que histórica e culturalmente vão de encontro 

à percepção que se tem de um sujeitoleitor – geralmente mais introspectivo e recluso 

em sua prática de leitura. 

A partir dessa discussão, percebemos que a arquitetura do Skoob não 

oportunizava esse nível de interação, mas a rede social constituída no Facebook 

proporciona isso. A estrutura de mídia social do Facebook possibilita que, nos grupos, 

qualquer indivíduo previamente aceito pelo administrador narre e exponha suas 

intimidades, seja em forma de textos, fotografias, vídeos ou gifs. Isto posto, 

encontramos no grupo “Skoob: o que você anda lendo?”, um terreno fértil para analisar 

nas narrativas de leitura as subjetivações e a constituição do perfil leitor. 

Ou seja, ao analisar o contexto, revisitar os objetivos de pesquisa e mediante 

a análise do campo empírico, percebemos este processo como um funil, inicialmente 

mais aberto e à medida em que tomamos posse dos objetos, as percepções “vão-se 

tornando mais fechadas e específicas ao extremo” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 50). 

Finalmente, do constante exercício reflexivo de fazer-se pesquisador nos 

proporcionou ora ampliar a lupa para buscar a visão do todo - quando analisamos os 

elementos sociocomunicativos do grupo em questão -, ora quando imergimos no 

grupo, em suas entranhas e a partir delas compreendemos as pedagogias 

empreendidas pelos sujeitos no lócus da pesquisa, que serão discutidas mais adiante 

nesta tese. 
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(1) Pesquisa qualitativa e a pesquisa bibliográfica para o “estado da arte” 

 
 
 

É pertinente que se lance um olhar sobre os caminhos já conhecidos por outros 

pesquisadores-desbravadores, cuja experiência adquirida pelo exercício efetivo do 

caminhar oportunizou que cartografias e inventários detalhados fossem produzidos, 

geografias pudessem ser descortinadas e conhecidas. Assim, mediante a 

sistematização desses registros, foi possível percorrer novas rotas, estabelecer 

desvios e avançar. Assim é um desenho das pesquisas chamadas “estado da arte” ou 

“estado do conhecimento”: trazer à tona o maior número de dados sobre determinado 

tema, localizar as lacunas e rumar em busca de saberes outros. 

Cremos na relevância dessas pesquisas pela verossimilhança em fitar pontos 

de luz nos cantos pouco iluminados de alguma área do saber e, a partir da elucidação 

de demandas que carecem de maior foco de investimento, uma vez que essas 

pesquisas “[...] procuram inventariar, sistematizar e avaliar a produção científica numa 

determinada área do conhecimento”, consoante a sinalização do professor Fiorentini 

(1994, p.32). 

A pesquisa do tipo “estado da arte” constitui-se, pois, no fio de Ariadne que 

aponta caminhos no labirinto acadêmico e, conforme assevera Ferreira (2002, p.258), 

procura mapear “uma certa produção acadêmica em determinado campo do 

conhecimento, tentando responder que aspectos vêm sendo privilegiados em 

diferentes épocas e lugares.” 

Utilizamos o método de pesquisa bibliográfica como uma etapa de 

levantamento de dados, pois achamos pertinente conhecer o território do saber 

produzido em relação às pesquisas que tomavam as redes sociais de leitura como 

objeto de estudo. Para tal, fizemos um levantamento no Banco de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), com vistas a ter acesso às pesquisas Stricto Sensu e a fim de encontrarmos 

os artigos científicos, a garimpagem dos dados foi feita usando o 
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Google Acadêmico7. Buscamos por algumas expressões e palavras-chave, a saber: 

redes sociais de leitura; Skoob; comunidades virtuais de leitura; leitura; skoobers; 

práticas de leitura online. 

Para conhecer as teses e dissertações, analisamos os resumos, os descritores 

e como alguns não ofereciam informações precisas (objetivos, metodologia, 

resultados, lócus de realização da pesquisa), aprofundamos a leitura na “introdução” 

e “considerações finais” dos trabalhos8. A primeira parte da pesquisa foi realizada 

entre 2018 e 2019 e atualizada no segundo semestre de 2021. 

O trabalho de análise dos artigos científicos exigiu que fizéssemos uma leitura 

detalhada de todas as produções encontradas. A primeira atividade foi discriminar o 

escopo em três categorias conforme o tema: 1. Skoob, Práticas de Leitura e 

Sociabilidades; 2. Skoob e Formação do Leitor, e 3. Skoob, Pedagogias da Leitura e 

Experiências Didáticas. 

Por fim, partir do que já está posto a fim de ampliar as possibilidades de 

discussão e, consequentemente, agregar compreensões outras ao panorama 

científico anteriormente delineado, bem como fazer emergir lacunas ainda não 

pensadas se constituíram o principal objetivo do ato de pesquisar o estado da arte das 

pesquisas sobre redes sociais de leitura. Os resultados, materializados nos capítulos 

3 e 4 desta tese, promulgaram o acréscimo de elementos e informações caros à 

pesquisa científica e arriscamos dizer, apontaram caminhos para a realização de 

outros estudos que tomam as mídias sociais digitais de leitura como objeto de análise. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 É uma ferramenta de pesquisas acadêmicas, lançada em novembro de 2004 e a partir da qual se pode  

realizar buscas por artigos, jornais e textos de divulgação científica. C.f. https://scholar.google.com.br/. 

Disponível em: 15.12.2019. 

 
8 Na página 38 deste trabalho apresentamos um quadro com as informações detalhadas da 

cartografia encontrada. 

https://scholar.google.com.br/
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(2) A Análise de Conteúdo 

 
A análise de conteúdo (AC), enquanto metodologia de pesquisa, nasce da 

tentativa de se fazer análises de textos da comunicação e embora sua maior 

percursora seja a Lawrence Bardin, um dos primeiros nomes que se tem 

conhecimento foi o H. Lasswell, quando nos Estados Unidos, em 1915, já usava da 

AC como metodologia para analisar textos jornalísticos e mais adiante, textos de 

propaganda, cujo foco estava basicamente na área da comunicação. 

Para Lasswel (1978) o ato de comunicação poderia ser analisado por 

intermédio de uma fórmula clássica, o que o conferia diversos pontos-de-vista a 

depender do foco que se quisesse observar, a saber: 

Aqueles que estudam o 'quem' – o comunicador – se interessam pelos 

fatores que iniciam e guiam o ato comunicativo. Essa subdivisão do 

campo de pesquisa é chamada análise de controle. Osespecialistas 

que focalizam o 'diz o quê' ocupam-se da análisede conteúdo. 

Aqueles que se interessam principalmente pelo rádio, imprensa, 

cinema e outros canais de comunicação fazem a análisede meios 

(media). Quando o principal problema diz respeito às pessoas 

atingidas pelos meios de comunicação, falamos de análise de 

audiência. Se for o caso do impacto sobre as audiências, o problema 

será de análise de efeitos. (LASSWELL, 1978, p.105, grifo nosso) 

Isso incide, pois, na possibilidade de diferentes modalidades de investigação 

configuradas à AC (ROCHA; DEUSDARÁ, 2006) e assevera que emersão de 

dispositivos de análise a depender do objetivo da pesquisa, do que se pretende 

desvelar, do objetivo do pesquisador e, ainda, localizado em um espaço de tempo a 

que a AC se encontrava. 

Sendo assim, Bardin (1995) aponta que a AC pode ser dividida em três 

momentos distintos: anos 40, 50 e a partir dos anos 60 do século passado. Com o 

advento da Segunda Guerra Mundial, entre a década de 1940 e 1950, o governo 

exortou que os departamentos de política das universidades, através dos analistas do 

discurso, focassem seus estudos em analisar jornais e periódicos suspeitos de 

disseminar propagandas de cunho nazista. É daí que a AC desponta como uma 

metodologia de pesquisa cujo foco está centrado mais nos aspectos quantitativos, 



78 
 

 
 

 

posto que “é uma técnica de investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação." (Bardin 1995, p. 

19). 

Posterior a esse período, mais especificamente entre os anos 1950 e 1960, 

Bardin (1995) reflete sobre a maior abertura da AC como metodologia que pode ser 

utilizada em outras áreas e cujo enfoque pode ser replicado, também, em leituras 

qualitativas. Esse período se deve aos estudos de Osgood, apresentados em um 

congresso no ano de 1955, em que apresenta possibilidades de trabalhos qualitativos 

com a AC. 

Portanto, mais adiante a própria pesquisadora justifica e assevera as 

possibilidades do uso da AC em trabalhos qualitativos, posto que, ao se analisar um 

texto, pode se considerar, também, questões que estão imersas no enunciado e com 

isso, ser passível de situações de inferência, haja vista que “a intenção da análise de 

conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou, 

eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos 

ou não)." (BARDIN, 1995, p.38) 

A nossa opção como método foi a Análise de Conteúdo e desta maneira, o 

alicerce teórico, já apontado anteriormente, para a utilização da AC foi encontrado em 

Bardin (1995), e sob sua orientação, seguimos as fases da AC, a saber: 1. A pré- 

análise, 2. A exploração do material e 3. Tratamento dos resultados e interpretação. 

Antes, porém, fizemos uma aproximação e acompanhamento no grupo do 

Facebook “Skoob: o que você anda lendo?”, com intuito de enxergar, mais amiúde, os 

principais movimentos e postagens dos interagentes e encontrar, nele, as pedagogias 

da visibilidade que os referidos sujeitos lançam mão a fim de serem vistos no grupo. 

A Figura a seguir mostra a interface da referida rede social: 
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Figura 1 - Tela inicial do grupo "Skoob: o que você anda lendo?" 

 

 
Fonte: Próprios pesquisadores. 

 
Após a imersão no campo de estudo – referido grupo – rumamos conforme o 

protocolo da AC. Na primeira fase (pré-análise), tem-se a possibilidade de organizar 

o material a ser analisado. Assim, acompanhamos o que os sujeitos do grupo 

postaram e com a ajuda de um software gratuito chamado FireShot9, capturamos 

2.154 postagens do grupo. 

 
Figura 2 - Interface do software FireShot 

 

Fonte: Próprios pesquisadores. 
 

 
9 O FireShot é um software bastante útil na captura de tela do computador e, diferente da função 

“print”, nele não há necessidade de abrir a cópia em outro aplicativo para editá-la, uma vez que 

oportuniza a captura da tela inteira. Disponível em: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/take-webpage-screenshots/mcbpblocgmgfnpjjppndjkmgjao 

gfceg. Disponível em 15.12.2019. 

https://chrome.google.com/webstore/detail/take-webpage-screenshots/mcbpblocgmgfnpjjppndjkmgjaogfceg
https://chrome.google.com/webstore/detail/take-webpage-screenshots/mcbpblocgmgfnpjjppndjkmgjaogfceg
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De posse do material selecionado, fizemos a leitura flutuante, quando tivemos 

o primeiro contato com os textos e capturamos genericamente o conteúdo das 

postagens. Adiante, fizemos a construção do corpus de análise e, conforme as 

orientações de Bardin (1977), seguimos as normas de validade da AC, que são: 

1. Exaustividade (para ser capaz de seguir o roteiro da pesquisa, no 

caso, printar as postagens durante o mês de imersão no campo); 

2. Representatividade (a fim de cobrir o universo preterido, que foi o 

grupo analisado); 

3. Homogeneidade (que versa sobre o rigor entre os temas e as 

técnicas, onde cuidamos, especialmente do tempo e do software escolhido); e 

4. Pertinência, que diz respeito à conformação ao objeto e aos 

objetivos da pesquisa. 

Na “exploração do material” (fase 2), selecionamos os documentos, fizemos 

os recortes dos textos em cinco categorias temáticas10 e delas, fizemos emergir as 

unidades de significação. Logo após, dividimos em unidades de contexto, conforme 

o gênero em que apareceram: fotografias, “selfies”, memes, gifs, textos verbais e 

vídeos. Como última etapa dessa fase, foi feita a revisão da classificação e agregação 

das informações presentes nos documentos nas categorias temáticas. 

 

No que diz respeito a esse processo de categorização temática, Bardin (1995) 

conceitua em não apriorística e apriorística. A primeira acontece quando, no 

tratamento dos resultados, os temas emergem no contexto de análise do material 

pesquisado, sem uma interferência direta do pesquisador. A mesma teórica enfatiza 

que, quando o pesquisador já possui conhecimentos e uma certa experiência no 

campo em que a pesquisa está sendo desenvolvida, a categoria é classificada como 

 
10 As categorias temáticas foram: 1. Espetacularização da privacidade do leitor; 2. Atividades de 

fomento à leitura; 3. Protocolos da ostentação; 4. Estatutos da predileção leitora e 5. Indicação 

literária. 
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apriorística. Importante ressaltar que, por estarmos no ambiente no qual a construção 

dos dados da pesquisa foi feita e o grupo estudado também se constitui nosso território 

de ambiência e interação, já havíamos visualizado algumas categorias apriorísticas. 

Finalmente, na última fase, “tratamento dos resultados e interpretação”, 

fizemos a captagem dos conteúdos que estavam manifestos e a partir dos estudos 

que ancoraram teoricamente este trabalho, fizemos a análise dos dados explícitos e 

latentes, que serão expostos nos capítulos 5 e 6 desta tese. 
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Artigo 1 - PRÁTICAS DE LEITURAS A PARTIR DA REDE SOCIAL SKOOB: o que 

dizem as pesquisas Stricto Sensu 

 
 

Resumo 

O objetivo do artigo é apresentar o mapeamento da literatura a despeito das pesquisas 

sobre práticas de leitura na rede social brasileira Skoob. A partir de uma busca no 

Banco de Teses e Dissertações da CAPES da Capes defendidas entre 2010 e 2020, 

identificamos o tipo de investigação, sublinhamos as instituições e programas às quais 

se vinculam, enumeramos as metodologias utilizadas, os objetos de pesquisa, 

apresentamos os resultados e, por fim, sinalizamos as lacunas da pesquisa para a 

Educação no Brasil. A metodologia utilizada foi a qualitativa, de cunho descritivo, do 

tipo bibliográfica e de cunho analítico. Os resultados encontrados indicam que mesmo 

ante a atualidade do objeto de estudo em questão, até o momento, não foram 

publicadas pesquisas stricto sensu na Educação que discorrem sobre as redes sociais 

de leitura – cujo foco seja no Skoob, o que se constitui uma lacuna e um caminho 

promissor para o investimento nesse campo empírico. 

 
Palavras-chave: Tecnologia educacional. Mídias sociais. Redes sociais digitais. 

Skoob. Práticas de leitura. 

 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
 
 

“O leitor que mais admiro é aquele que não chegou até a presente linha. Neste 

momento já interrompeu a leitura e está continuando a viagem por conta própria.” 
 

Mário Quintana 

 

O conhecimento não é elaborado de maneira estanque, hermética, asséptica, 

que flutua numa nebulosa ou nasce pronto e acabado. Tampouco é nascido de um 

mero insight. O conhecimento reivindica a sua gênese nas diversas associações, 

confrontos, utopias, discordâncias e contribuições dos indivíduos inscritos em 

contextos variados, sob diferentes pontos de vista, trajetórias formativas, acadêmicas 

e ideológicas outras, mas com algo em comum: um ponto de partida do que existe e 

que culmina na modificação e ampliação do que já foi construído. Não 
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fosse assim, a ciência correria o risco de andar em círculos e o desenvolvimento 

científico orbitaria apenas num lugar comum, condenado a infinitos recomeços, 

sempre se iniciando do marco zero. 

A partir do que já está posto a fim de ampliar as possibilidades de discussão 

e, consequentemente, agregar compreensões outras ao panorama científico 

anteriormente delineado, bem como fazer emergir lacunas ainda não pensadas talvez 

se constituam o principal objetivo do ato de pesquisar, porquanto acrescenta 

elementos caros à pesquisa científica e cria um terreno fértil para que os avanços 

científicos aconteçam. 

Pelos motivos já apresentados, é pertinente que se lance um olhar sobre os 

caminhos já conhecidos por outros pesquisadores-desbravadores, cuja experiência 

adquirida pelo exercício efetivo do caminhar oportunizou que cartografias e 

inventários detalhados fossem produzidos, geografias pudessem ser descortinadas 

e conhecidas. 

Assim, mediante a sistematização desses registros, foi possível percorrer 

novas rotas, estabelecer desvios e avançar. É uma ilustração das pesquisas 

chamadas “mapeamento da literatura”: empadroar o maior número de dados sobre 

determinado tema, localizar as lacunas e rumar em busca de saberes outros. 

Cremos na relevância dessas pesquisas pela verossimilhança em fitar pontos 

de luz nos cantos pouco iluminados de alguma área do saber e, a partir da elucidação 

de demandas que carecem de maior foco de investimento, vislumbrar dissonâncias e 

ressonâncias que se constituem profícuas para o desenvolvimento da ciência, uma 

vez que essas pesquisas “procuram inventariar, sistematizar e avaliar a produção 

científica numa determinada área do conhecimento”, consoante a sinalização do 

professor Fiorentini (1994, p.32). 
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É, pois, o fio de Ariadne11 que aponta caminhos no labirinto acadêmico e, 

conforme assevera Ferreira (2002, p.258), quando procura mapear “uma certa 

produção acadêmica em determinado campo do conhecimento, tentando responder 

que aspectos vêm sendo privilegiados em diferentes épocas e lugares” e “buscando 

identificar tendências e descrever o estado do conhecimento de uma área ou um tema 

de estudo” (FIORENTINI; LORENZATO, 2007, p. 103). 

 

Isto posto, o estudo ora apresentado traz como objetivo principal realizar uma 

cartografia a despeito do mapeamento da literatura das pesquisas sobre as redes 

sociais de leitura, cujo foco reside na brasileira Skoob como ecossistema de onde 

emergiram as pesquisas. Antes, porém, consideramos ser necessária uma breve 

discussão acerca das transformações advindas da cultura digital e levantamos 

algumas das principais redes sociais de leitura acessadas por brasileiros. 

 

No trabalho em voga, mediante a imersão em bancos de dados online, buscou- 

se desenhar um cenário brasileiro acerca das pesquisas sobre o referido tema, no 

qual localizamos as teses, as dissertações e artigos científicos produzidos e as 

instituições e programas aos quais se vinculam; enumeramos as metodologias 

utilizadas, os objetos de pesquisa, apresentamos os resultados e por fim, sinalizamos 

as lacunas da pesquisa na área. 

Consideramos o mapeamento da literatura, com destaque nas fontes primárias, 

como um potente dispositivo que descortina possibilidades de outras trilhas e 

consequentemente, para este trabalho, inaugura outras acepções para o campo 

empírico do binômio redes sociais e práticas de leitura. 

 
 
 
 
 
 
 

11 “O Fio de Ariadne, assim chamado devido à lenda de Ariadne, é o termo usado para descrever a 

resolução de um problema em que se podem usar diversas maneiras óbvias (como exemplo: um 

labirinto físico, um quebra-cabeça de lógica ou um dilema ético), através de uma aplicação exaustiva 

da lógica por todos os meios disponíveis. É o método singular utilizado que permite seguir 

completamente os vestígios das pistas ou assimilar gradativa e seguidamente uma série de verdades 

encontradas em um evento inesperado, ordenando a pesquisa, até que se atinja o ponto de vista final 

desejado.” 

C.f. https://pt.wikipedia.org/wiki/Fio_de_Ariadne_(l%C3%B3gica). Acesso em 20/10/2020. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fio_de_Ariadne_(l%C3%B3gica)
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2 O PERCURSO DE ELABORAÇÃO DO CORPUS PARA O TRABALHO 

 
 

A seguir, apresentamos o desenho através do qual a trajetória da pesquisa foi 

elaborada. Na primeira seção discutimos a circunscrição do estudo e localizamos as 

principais características da rede social Skoob. 

Na segunda seção, através de um quadro, socializamos os resultados da imersão no 

campo, materializada através das teses e dissertações encontradas. 

As etapas do estudo de mapeamento da literatura distribuem-se, 

sumariamente, segundo Kitchenham, Budgen e Brereton (2011), em: 

1 definição de questões de pesquisa; 

2 realização da pesquisa de estudos primários; 

3 triagem dos documentos com base em critérios de inclusão/exclusão; 

4 classificação dos documentos; e 

5 extração e agregação dos dados. 

 
 

2.1 Contextualização do lócus da pesquisa: a rede social Skoob 

 
Criada no ano de 2009 pelo analista de sistemas Lindemberg Moreira, o Skoob 

se configura a maior rede social de leitores do Brasil. Nela, mediante o cadastro inicial 

e gratuito, os leitores têm possibilidade de realizar diversas atividades, tais como 

escrever resenhas de livros e cedidorn-los com estrelas; registrar as trajetórias de 

leitura (os livros lidos, os que se está lendo, os preferidos, os livros que foram 

abandonados); participar de grupos de discussão sobre os mais distintos temas 

(desde os títulos, aos escritores ou gêneros, etc). Este exercício ajuda a compor a 

“estante virtual” do leitor, que está à mostra dos skoobers conectados entre si. 

Em termos numéricos, o Skoob agrega um pouco mais de 4 milhões de 

skoobers (como são chamados os leitores interagentes daquela rede), mais de 4 mil 

grupos, 12 editoras, alguns milhões de livros cadastrados, disponibilizou o APP 
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gratuito para IOS e Android (um pouco mais de 100 mil downloads) e tudo isso 

desenha um interessante cenário de uma rede social de leitura. 

Conforme endossa Recuero (2011), uma rede social possui dois elementos 

primordiais: 1. Os atores sociais – que podem ser pessoas ou outras organizações 

(como os perfis institucionais) e 2. Os nós da rede, que se configuram como as 

interações e os laços estabelecidos pelos atores. No caso específico do Skoob12, essa 

rede social brasileira se constitui um fértil campo de (re)existências dos atorese das 

interações, todas advindas a partir da temática “leitura” e não por acaso o seu nome 

deriva da palavra inglesa “books” (“livros”, em português, lida de trás para frente.). 

 

Ressaltamos, nesse contexto, que aos skoobers – como são chamados os 

atores sociais daquela rede – é ofertada uma gama de ferramentas que incentivam, 

promovem e fortalecem diversos comportamentos leitores, já sinalizados acima. Para 

Lerner (2002), esses comportamentos têm a ver com as atitudes ligadas aos 

processos de valores conquistados a partir das práticas de leitura. Isso diz respeito, 

basicamente, à dimensão social que o ato de ler provoca no leitor, nas transformações 

e no quão formativo é o ato de ler. 

Quando se observa a dinâmica das interações no Skoob, por se tratar de uma 

rede que tem na leitura a sua coluna de sustentação, é possível verificar muitos 

desses comportamentos leitores citados, tais como: socializar experiências de leitura; 

publicizar as impressões de uma obra ou um autor, mediante uma nota atribuída ou 

resenha da obra publicada; participar de grupos de discussão; comprar, vender ou 

trocar livros, dentre outras ações. 

Um fato que nos parece ser sublinhado é que, mesmo sendo uma rede social 

de nicho – na qual as pessoas se agrupam por conta de um tema em comum e não 

necessariamente pelos laços de afetividade, conforme acontece nas redes sociais 

 
12 O Skoob surgiu em 2009, criado por Lindemberg Moreira e, mais tarde, teve em Viviane Lordello 

(profissional do Marketing) uma importante figura que contribuiu para a divulgação da rede que, 

atualmente, possui um pouco mais de 4 milhões de usuários – entre perfis de leitores, editoras e 

escritores. 



87 
 

 
 

 

planetárias – o Skoob se encontra em convergência com o Facebook, ou seja, é 

possível conectar-se a essa rede utilizando o perfil skoober e, mediante a ativação 

de postagens (uma ferramenta do Skoob), publicar concomitantemente na timeline do 

Facebook uma série de narrativas. O Skoob também encontra-se emconvergência 

com sites de vendas de livros, como Amazon, Americanas, Saraiva e Submarino. 

Pelas possibilidades de interação já sinalizadas e principalmente por ser um 

ambiente propício para a construção de visibilidades, que promulga e excita práticas 

de leitura, consideramos o Skoob um terreno fértil para a realização de pesquisas e, 

nesse ínterim, justificamos o mapeamento do mapeamento da literatura realizado 

neste trabalho. 

 
 

2.2 A construção das informações 

 
A fim de angariar elementos que contribuíssem para a elaboração do corpus 

das pesquisas stricto sensu publicadas, debruçamo-nos sobre o Banco de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), que se constituiu o principal repositório de busca. 

Para a localização dos textos no repositório supracitado, utilizamos algumas 

palavras-chaves e expressões, tais como: redes sociais de leitura; Skoob; 

comunidades virtuais de leitura; leitura; skoobers; práticas de leitura online. Do volume 

encontrado, selecionamos um total de oito trabalhos, sendo duas teses eseis 

dissertações, defendidas entre 2010 e 2017. Justificamos esse interstício por conta 

da criação do Skoob ser datada do ano de 2009. 

O principal critério utilizado para a triagem das publicações consistiu no fato de 

terem na rede social Skoob o lócus de onde germinou o objeto de pesquisa, seja como 

interface de narrativas de leitura, espaço em que foram realizadas quaisquer 

atividades ou simplesmente um trabalho que assumiu uma íntima ligação com a já 

referida rede social. 
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De posse desses trabalhos, utilizamos o resumo dos textos como categoria de 

análise, uma vez que esse gênero oportuniza “[...] perceber a presença de certos 

aspectos significativos do debate sobre determinada área do conhecimento, em 

determinado período” (FERREIRA, 2002, p.270) e, por obedecer às convenções e 

normas científicas estabelecidas, constituiu-se num material relevante para leitura. 

Consequentemente, contribui para a compreensão do mapeamento da literatura do 

objeto de estudo pesquisado. 

Nos trabalhos em que não pudemos angariar todas as informações 

necessárias a partir dos resumos – por se mostrarem excertos inconclusos e com 

grandes lacunas –, aprofundamos as leituras em seções pontuais, como a introdução, 

a metodologia (materiais e métodos) e as considerações finais. 

Com vistas a apresentar uma radiografia das informações mais importantes 

presentes nos trabalhos, os quadros abaixo materializam o resultado das referências 

encontradas, as quais optamos por discriminar conforme o gênero textualempregado: 

primeiro as teses e depois as dissertações. 

 

Quadro 1 – Teses recuperadas no BTD da CAPES 
 

Título Instituição/Programa Autor Palavras-cha 

ve 

Ano Área de Formação 

do(a) 

Pesquisador(a) 

1. Modos Programa de Samuel Literatura e 2014 Letras 
de Pós-graduação em Ronobo fato social. 

apropriação Letras. Área de Soares Ensino de 

do discurso concentração: Estudos  Literatura. 

literário: Literários. Universidade  Materiais 

meios escolar Estadual de  Londrina.  Didáticos. 

e digital (UEL)  SKOOB. 

2. A Programa de Adriana Paulo Coelho, 2014 Letras 
recepção da Pós-graduação em Pin crítica literária, 

obra de Paulo Letras. Área de  leitor da rede 

Coelho pela concentração: Estudos  social Skoob 

crítica literária Literários. Universidade   

e pelo leitor Federal do Espírito   

 Santo (UFES)   

Fonte: Dados do estudo. 
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Como se vislumbra, o Quadro 1 apresenta apenas duas teses. Ambas estão 

circunscritas em programas de pós-graduação em Letras, localizados no eixo Sul – 

Sudeste do país: um no Espírito Santo e outro no estado do Paraná. Chama a atenção 

que ambos os autores têm nas Letras basicamente toda a sua formação acadêmica: 

da graduação ao doutorado e realizam pesquisas cuja interface dialogam com sites 

de redes sociais e linguagem, formação de leitores, leitura, estética da leitura. 

 
 

Quadro 2 – Dissertações no BTD da CAPES 
 

Título 
 

Instituição/Progr 

ama 
Autor Palavras-chave Ano Área de 

Formação do(a) 
Pesquisador(a) 

3. As  Programa de Larissa Apropriação da 2014 Ciência da 

mulheres 

sociedade 

informação: 

na 

da 

Pós-graduação 

em Ciência da 

Informação. 

Akabochi 
de 
Carvalho 

Informação; 

Gênero; Leitura; 

Meios de 

Informação  

acesso, uso e Área de  Comunicação;   

apropriação da concentração:  Mulheres.   

leitura  Ciência e     

  Informação.     

  Universidade de     

  São Paulo.     

  (USP)     

4. Leitura  Programa de Simone Letramento 2015 Letras 
compartilhada:  Pós-graduação Machad literário, 

Estratégias de em Letras. Área o de compartilhament 

Mediação no de Aguiar o de leituras, 

Letramento  concentração:  comunidade de 

Literário  Linguagens e  leitores, círculo 
  Letramentos.  de leituras, 
  Universidade  Skoob. 
  Federal de Juiz   

  de Fora (UFJF)   

5. O cedi e a Programa de Thiago Sociologia Da 2016 Jornalismo 
legitimação de Pós-graduação de Leitura; 

obras literárias  em Letras. Área Oliveira Legitimação De 
  de Soares Obras Literárias. 
  concentração:   

  Estudos   

  Literários.   

  Universidade   

  Estadual de   

  Maringá (UEM)   

6. Viagens 

literárias: 

Programa de 

Pós-graduação 

Luciana 

Alves 

Programa 

Nacional 

2016 Letras 
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navegando pelo 

ensino médio, 

pnbe e ambiente 

virtual 

em Letras. Área 

de 

concentração: 

Linguagem e 

Sociedade. 

Universidade 

Estadual do 

Oeste do Paraná 

Bonfim Biblioteca  da 

Escola – PNBE; 

Ensino Médio; 

Mediação  de 

leitura; 

Interesses  de 

leitura; Skoob 

  

7. Dom Programa de Sandra Machado de 2016 Letras 
Casmurro e Pós-graduação Mariza Assis; Leitura; 

Memórias em Letras. Área de Comunidade 

Póstumas de Brás de Almeida virtual. 

Cubas: relações concentração: Silva  

entre resenhas na Linguagem,   

comunidade Interação e   

virtual Skoob e a Processos De   

crítica acadêmica Aprendizagem   

 Universidade   

 Estadual do   

 Oeste do Paraná   

8. Reconhece Programa de Mariana Leitura; Prática 2016 Letras 
ndo as escolhas Pós-graduação Cristine de letramento; 

de leitura dos em Letras. Área Gonçall Best-sellers 

jovens: best-seller de es  

não é boa leitura? concentração:   

 Estudos   

 Literários.   

 Universidade   

 Estadual de   

 Maringá (UEM)   

Fonte: Dados do estudo. 

 
 
 

Conforme se observa, encontramos oito pesquisas científicas que 

orbitam a temática “Práticas de leitura nas redes sociais”. Chama-nos a atenção o fato 

da atualidade das pesquisas: a mais antiga data do ano de 2012, o que denota que a 

atenção dos pesquisadores acerca das práticas de leitura no Skoob se configura em 

um terreno promissor para a realização de estudos mais aprofundados, no futuro. 

Destaca-se essa atualidade, principalmente, por conta da data de criação do Skoob, 

em 2009. 

Em relação ao gênero dos autores das pesquisas, registrou-se a maioria 

feminina, correspondendo a 87% dos pesquisadores contra 13% masculino. Tais 

resultados dialogam com o estudo “Gender in the Global Research Landscape”, 
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no qual o Brasil divide com Portugal o primeiro lugar13, no que diz respeito à 

participação feminina: 49% da ciência brasileira é feita por mulheres. 

Contudo, dados do CNPq vão de encontro quando apresentam as disparidades 

por área do conhecimento. Embora as “ciências duras” tenham sido as que mais 

receberam investimento, nas Engenharias e na Computação a participação de 

pesquisadoras é bastante tímida, equivalente a apenas 36%. Nas Ciências Exatas e 

da Terra, 34%. O contexto situacional se inverte quando observamos as áreas da 

Saúde, Linguística, Letras e Artes e Ciências Biológicas: respectivamente, as 

mulheres abarcam 68%, 64% e 61% do quadro de pesquisadores. 

Num artigo publicado na Revista Science, a pesquisadora Sarah-Jane Leslie 

(2015) desenha uma possível causa para essa ruptura na participação feminina nas 

referidas áreas da pesquisa. Para a professora do Departamento de Filosofia da 

Universidade de Princeton, isso se dá pela falsa ideia de que os homens são dotados 

de saberes inatos ou do “talento bruto” – que perpassam pelo uso de máquinas, 

mapas e área que demandam mais esforço físico – ao contrário das mulheres, cujo 

saber, culturalmente, estaria voltado para áreas da empatia, cuidado e linguagens. 

Voltando-nos aos dados levantados acerca das teses e dissertações, as 

informações sobre o gênero dos pesquisadores coadunam, inclusive, com os 

programas de pós-graduação aos quais as pesquisas estão vinculadas. 

Do universo catalogado, a pós-graduação em Letras desponta como a área 

mais produtiva na interface das pesquisas com redes sociais e leitura: as duas teses 

e cinco dissertações foram desenvolvidas nesses programas, em cujas áreas de 

concentração localizam os Estudos Literários; Linguagem e Sociedade; Linguagem e 

Letramentos e Linguagem, Interação e Processos de Aprendizagem. O programa de 

 
 
 
 
 

13 O estudo mede o desempenho em relação à representação do gênero em 27 disciplinas, 12 países 

ou regiões geográficas (considerando os 28 países da Comunidade Europeia). C.f. 

https://www.elsevier.com/research-intelligence/campaigns/gender-17. Acesso em 04/03/2021. 

https://www.elsevier.com/research-intelligence/campaigns/gender-17
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pós-graduação em Ciência da Informação aparece com uma dissertação de 

mestrado. 

A esse propósito, salientamos que, embora exista uma gama de pesquisas em 

Educação que perpassam pela “leitura” sob os mais distintos sentidos, parece que 

ainda há um certo distanciamento dos pesquisadores da área no sentido de 

assumirem as redes sociais de leitura como objeto de pesquisa. 

Sobre os Programas de Pós Graduação aos quais as pesquisas estão 

vinculadas, é preciso assinalar a primazia das regiões Sudeste e Sul nesse campo: 

uma tese para cada região, duas pesquisas de mestrado localizadas na região Sul e 

quatro em universidades do Sudeste. Todas são instituições públicas. 

Diante do exposto, os resultados da pesquisa TIC Kids Online 201914, realizada 

pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da 

Informação (Cetic.br), apontam que 87% das crianças e adolescentes entre 09 e 17 

anos possuem perfis nas redes sociais, 85% acessam a internet pelo aparelho celular 

e 68% acessam a internet mais de uma vez por dia. Também realizada pelo Cetic.br, 

a Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nasescolas 

brasileiras – TIC Educação 201915 indica que esse público possui perfil nas seguintes 

redes sociais, sendo deveras atuante: está no WhatsApp (85%), usa o Facebook 

(72%), participa de narrativas fotográficas no Instagram (67%) e no Snapchat (35%) 

e interage no Twitter (28%). Os outros 9% estão nas outras redes. 

 

Se cada vez mais crianças e adolescentes povoam os espaços digitais e 

transformam-nos em territórios de (re)existências individuais e coletivas, como 

apontam os dados supracitados, é de se observar que esses sujeitos estão na escola. 

Mesmo em face do universo rico em possibilidades, que se descortinam a cada click 

ou ao deslizar de dedo na tela touch, a utilização da internet para as 

 
 
 

 
14  Para acessar a pesquisa completa, conferir em: http://cetic.br/pesquisa/kids-online/. Acesso em 

09/07/2021. 
15 C.f. https://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/20201123090444/tic_edu_2019_livro_eletronico.pdf. 

Acesso em 09/07/2021. 

http://cetic.br/pesquisa/kids-online/
https://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/20201123090444/tic_edu_2019_livro_eletronico.pdf
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práticas educativas formais se resume, basicamente, à tarefa de fazer pesquisa para 

escola: 93% dos estudantes afirmaram usar a rede apenas para esse fim. 

Isto posto, sublinhamos o relegado lugar que as práticas de leitura nas redes 

sociais ocupam na escola e a considerável lacuna quanto às pesquisas stricto sensu 

brasileiras, desconsiderando, outrossim, o que reforça Soares (2002), quando afirma 

sobre a necessidade de as pesquisas em Educação considerarem o letramento na 

cibercultura e as novas práticas de leitura e escritas advindas das tecnologias digital. 

Se a juventude contemporânea, bastante imersa na cultura digital, é detentora 

de diversas expertises e utiliza o ciberespaço como lugar de atuação e pertencimento, 

acreditamos ser de grande pertinência que a escola desperte para esse fato e utilize 

toda a riqueza oriunda na/da internet para a criação e fortalecimento das pedagogias 

nas quais atividades ciberculturais estejam envolvidas. Consequentemente, espera- 

se que essa mesma escola usufrua das aprendizagens dos atores que estão nas 

instituições escolares, dando-lhes o devido protagonismo. 

Da mesma forma, desejosos que mais pesquisadores se interessem pelas 

discussões das redes sociais de leitura e tomem-nas como objeto de pesquisa, 

envidamos a universidade a abrir-se para essa seara, no que tange à formação de 

leitores. 

 
 

 
3 OS PRINCIPAIS ACHADOS NAS DISSERTAÇÕES E TESES 

 
Na dissertação de Larissa Akabochi de Carvalho (2014), através da análise de 

conteúdo por ela utilizada, percebeu-se que a pesquisadora buscou traçar um perfil 

de leitura das interagentes na rede social Skoob. 

Para isso, a pesquisa observou as indicações de leitura nas revistas femininas 

Cláudia, da Editora Abril, e Marie Claire, da Editora Globo, além dos programas de TV 

Mais Você e Saia Justa, respectivamente da Rede Globo e da GNT. 
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Utilizando os conceitos presentes na teoria do efeito e na teoria da recepção, 

Carvalho (2014) conclui que, muito embora não mais existam as restrições oficiais e 

culturais quanto às práticas de leitura para as mulheres, as indicações de leitura foram 

dirigidas de modo estereotipado para homens e mulheres, como se literatura 

obedecesse aos padrões de gênero que ainda são impostos pela sociedade. 

O estudo concluiu que as predileções de leitura das usuárias na rede social 

Skoob seguem o mesmo padrão clássico do que é considerado masculino e feminino, 

no que tange às escolhas de livros. Tal comportamento foi observado em comentários 

machistas e sexistas, vociferados por usuários e usuárias da rede social Skoob e nas 

próprias revistas ditas “femininas”, sugerindo a necessidade maisdo que presente, de 

se investir em políticas de igualdade de gênero e de pedagogiasfeministas. 

Na tentativa de testar estratégias de mediação do letramento literário dos 

estudantes através de uma pesquisa-ação, a dissertação de Simone Machado de 

Aguiar (2015) buscou observar, o compartilhamento de leituras, como um dispositivo 

de potencialização da formação leitora de estudantes do nono ano de uma escola 

pública de Juiz de Fora, Minas Gerais. 

Aguiar (2015) viu no Skoob uma potencial ferramenta, no que diz respeito ao 

compartilhamento de indicações literárias, para além da instituição escolar e nessa, 

a pesquisadora fez uso dos círculos de leitura com a mesma intencionalidade da rede 

social. 

A fim de construir uma comunidade de leitores – conceito mais utilizado na 

dissertação – no espaço escolar e fora desse, a pesquisadora defende a ideia de que 

só se constitui leitor num contexto em que a leitura assuma um caráter de valorização. 

Daí, a importância da escola utilizar da maior variedade de textos e possibilidades de 

fomento às práticas leitoras individuais e coletivas. Dessa maneira,o trabalho atesta 

que o compartilhamento de leituras se configura num mecanismo eficaz de promoção 

do letramento literário discente. 
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Com o objetivo de verificar a potencialidade do Skoob como instância de 

legitimação de obras literárias, a dissertação de Thiago Oliveira Soares – O Skoob e 

a legitimação de obras literárias – apresenta uma discussão mais focada na referida 

rede social. Através de questionários qualitativos e quantitativos, Soares (2016) 

levantou dados acerca das predileções literárias dos skoobers. 

O trabalho atualiza alguns conceitos e objetivos dos sites de redes sociais 

brasileiras, cuja leitura/literatura são seu principal gargalo, bem como as interferências 

que podem sofrer seus usuários, tanto no que diz respeito à aquisição dos livros, como 

no gosto literário. O pesquisador conclui, pois, que o Skoob tem proporcionado 

diferentes movimentos em torno do processo de legitimação de obrasliterárias e isso 

acontece devido à presença de editoras na rede social, o que acaba interferindo no 

desenvolvimento do gosto do leitor. 

Com vistas a identificar os critérios de construção e interpretação da criticidade 

a partir da leitura de Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, a pesquisa 

de Sandra Mariza de Almeida Silva (2016) também utilizou a redesocial Skoob como 

lócus. 

Através da análise das resenhas produzidas por usuários da rede, verificou 

indícios de reprodução e renovação dos padrões e valores sociais que os leitores 

percebiam nas referidas obras. Silva (2016) utilizou como referencial teórico as teorias 

sobre formação do gosto, a correspondência entre os campos de produção e de 

consumo de bens, a teoria da literatura como produto e a formação do cânone dos 

repertórios culturais. 

A autora conclui que, no Skoob, o leitor tende a reproduzir o discurso 

acadêmico das obras supracitadas e isso se deve ao fato do processo de 

escolarização dos livros machadianos, que ocorre por intermédio do ensino da 

literatura. Essa circunstância muitas vezes está dissociada do prazer que a leitura 

pode ofertar. 

Na mesma linha segue a discussão da crítica acadêmica, uma vez que todos 

os programas brasileiros de pós-graduação stricto sensu, na área de Letras, 
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estudados pela pesquisadora asseveram a importância de Machado de Assis como 

obra canônica de estudo e apreciação, aproximando-se, também, do reconhecimento 

que os leitores do Skoob demonstraram, inclusive com odeslocamento do prazer. A 

leitura surge apenas como um elemento para análise estrutural da obra. 

Mediante o estudo das recomendações de estudantes e dos depoimentos 

registrados por eles na rede social Skoob, o trabalho de Luciana Alves Bonfim (2016) 

buscou investigar se as obras do Programa Nacional Biblioteca da Escola 2013 

(PNBE) eram lidas por estudantes do Ensino Médio de escolas públicas da cidade 

paranaense de Palotina. A pesquisadora utilizou reflexões teóricas que dizemrespeito 

ao papel docente e da biblioteca na mediação da leitura, literatura de entretenimento, 

narrativa trivial, ensino de literatura, leitura escolar, interesses e motivações de leitura 

e questões de literatura e obras de arte. 

Embora o questionário aplicado tenha revelado dados baixos quanto aos livros 

lidos do acervo do PNBE (35%), as recomendações dos referidos estudantes, 

manifestadas como indicações literárias no Skoob, revelam que esses leitores são 

capazes de construir sentidos e significações para as suas leituras, bem como 

estabelecem relações entre ficção e realidade. A rede social, nesse sentido, 

potencializa uma característica peculiar desses leitores: a oportunidade de 

compartilhar experiências leitoras. 

Valendo-se da teoria do letramento e dos estudos sobre práticas e eventos de 

letramento, a dissertação de Mariana Cristine Gonçalles (2016) utilizou o Skoob como 

lócus para se analisar os índices de leitura de duas esferas distintas e cujo juízo 

valorativo são insignes: a literatura infanto-juvenil brasileira e os best-sellers. 

Para compor o corpo do estudo da primeira esfera, Gonçalles (2016) 

selecionou apenas narrativas com base no estudo das obras enviadas às escolas pelo 

Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), no acervo de 2013, e os best-sellers 

foram escolhidos mediante o ranking dos mais lidos do Skoob. 
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Mesmo em face do preconceito existente por parte da escola e de algumas 

agências de fomento à leitura, a pesquisa conclui que as narrativas dos best-sellers 

tendem a contribuir no processo de formação do leitor com mais efetividade do que 

as narrativas infanto-juvenis brasileiras, uma vez que a obrigatoriedade à qual os 

jovens estão condicionados acaba os repelindo da leitura como uma atividade 

prazerosa, o que não acontece quando da imersão nos best-sellers. 

As pesquisas que culminaram nas únicas duas teses encontradas foram 

desenvolvidas nos programas de Letras da Universidade Estadual de Londrina e na 

Universidade Federal do Espírito Santo, ambas concluídas em outubro de 2014. 

Tratam-se, respectivamente, do trabalho de Samuel Ronobo Soares, intitulado Modos 

de apropriação do discurso literário: meio escolar e digital e da tese “A recepção da 

obra de Paulo Coelho pela crítica literária e pelo leitor”, da pesquisadora Adriana Pin. 

Na tese de Soares (2014), a intenção foi investigar os modos de apropriação 

do discurso literário nas esferas escolar e no meio digital. Para angariar contribuições 

que dizem respeito ao ensino de literatura, o pesquisador se voltou à análise de três 

livros didáticos de Língua Portuguesa do Ensino Médio e, para entender os modelos 

de apropriação no meio digital, emergiu no estudo da rede social Skoob, entendida 

como território digital. 

Para tanto, o trabalho foi alicerçado nos conceitos de Letramento Literário e 

Práticas de Letramentos, que ofereceram elementos ao pesquisador para 

compreender os dois espaços enquanto promotores de sentidos e significados, no que 

diz respeito às práticas de leitura, circunscritas num contexto histórico, cultural, 

econômico. Assim, o autor chega à seguinte conclusão: muito embora a apropriação 

do discurso literário aconteça de maneira diferente – valorização da leitura como um 

bem cultural – a escolarização da literatura ocasiona um processo de verticalização 

do ensino. Ou seja, desde as leituras indicadas, autores, até as escolhas dos livros, 

perpassa uma regulação de outras instâncias: crítica literária, escolha do professor, 

universidades, livros didáticos, etc. 
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Opondo-se ao modelo escolar, Soares (2014) percebeu que, mesmo sendo 

uma rede cuja literatura perpassa pela esfera mais comercial, a hierarquização de 

comportamentos e obrigações leitoras não frutificam no Skoob, pelo contrário: o leitor 

é um indivíduo cambiante, que assume diversos papéis no jogo literário – é 

participante, receptor, possui autoridade instituída na rede para indicar livros. A tese 

defendida assevera, nesse quesito, que o digital suscita outras práticas de letramento, 

advindas da liberdade oportunizada ao indivíduo leitor. 

A segunda tese encontrada enveredou-se pelo estudo da recepção da obra 

de Paulo Coelho, escritor brasileiro. Adriana Pin, em sua pesquisa de doutoramento, 

trouxe como ancoragem teórica conceitos como Recepção do leitor, Estética da 

Recepção e Sociologia da Literatura. 

A autora justifica a sua escolha por se tratar de um escritor cuja obra foi 

traduzida para 81 idiomas e lida em mais de 160 países, tem um alcance considerável 

na quantidade de leitores e recebe críticas positivas internacionais, embora no Brasil 

seja visto com certa reserva pela crítica literária. 

Pin (2014) buscou o Skoob para traçar um perfil dos leitores da literatura do 

autor e concluiu que é perceptível o diálogo entre as preferências literárias desses 

leitores específicos e as obras legitimadas socialmente, tanto no contexto do Skoob, 

como no que dizem a crítica literária, cuja reverberação encontra eco nas impressões 

dos leitores da referida rede social. 

 
 

4 PRÁTICAS DE LEITURAS A PARTIR DA REDE SOCIAL SKOOB 

 
Como resultado deste estudo, o que se percebe é o caráter polissêmico do 

objeto de pesquisa em questão, ou seja, das práticas de leitura nas redes sociais, uma 

vez que assume muitos vieses, conforme a área em que o estudo fora realizadoe abre 

um leque multifacetado a partir do próprio conceito autorreferente da expressão 

“práticas de leitura nas redes sociais”. Trata-se de um contexto amplo, dinâmico, que, 

em algumas pesquisas, configurou-se apenas como pretexto para levantar uma 

discussão sobre leitura e, em outras, constituiu-se elemento fundante 
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de todo um processo, que orbitou nas possibilidades de formação de leitores e de 

leituras experienciadas nas ambiências online. 

Por conseguinte, os resultados deste trabalho sinalizam algumas situações 

que merecem destaque: 

 

1. o monopólio das regiões Sul e Sudeste, no que concerne às 

pesquisas stricto sensu, o que revela, também, a íntima relação entre o 

consumo de materiais de leitura pela população (superior às demais 

regiões brasileiras, por uma série de questões, principalmente o fator 

econômico) e sua reverberação nos intentos de pesquisa na pós- 

graduação. 

2. Mesmo em face do histórico e desigual lugar em que a mulher 

aparece no contexto brasileiro, o cenário nacional concernente à 

produção científica na área das Letras é formado, basicamente, por 

pesquisadoras, sobretudo no que tange às pesquisas sobre práticas de 

leitura na rede social Skoob. Esses dados dialogam de forma bastante 

contundente com o estudo de Ana Maria Esteves Bortolanza (2014).Ao 

pesquisar sobre as práticas de leitura e escrita de mulheres – desde a 

leitura de fruição, à leitura como trabalho – e considerando os espaços 

públicos e privados, a pesquisadora conclui que as mulheres leitoras da 

contemporaneidade constroem trajetórias próprias que reverberam em 

novas práticas de leitura, como a atualização dos suportes de leitura, 

como as telas de computador, dos tablets, dos celulares, etc; 

3. A inexistência de pesquisas na área de Educação, mesmo levando 

em consideração que “leitura” e “formação de leitores” configuram-se 

temas de enérgicas e preocupadas discussões para professores e 

pesquisadores, que muitas vezes, desesperam-se ante o discurso de 

algumas agências de fomento à pesquisa quando são socializados 

dados de que o brasileiro não lê e/ou lê pouco/mal, como apresenta a 

pesquisa Retratos de Leitura no Brasil (2019), realizada pelo Instituto 
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Pró-livro, na qual aponta que nos últimos quatro anos o Brasil perdeu 

cerca de 4,6 milhões de leitores. 

 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO ARTIGO 1 

 
Cremos na relevância das pesquisas mapeamento, pela eficácia em revelar 

aspectos não suficientemente explorados em certas áreas do saber e, a partir da 

elucidação de demandas que carecem de maior foco de investimento, vislumbrar 

dissonâncias e ressonâncias, que se constituam profícuas para o desenvolvimento da 

ciência. 

 

Para este trabalho, objetivamos fazer um recorte das pesquisas brasileiras, 

cujo objeto de pesquisa versasse direta ou indiretamente sobre as práticas de leitura 

na rede social Skoob. O intercâmbio das informações encontradas nas teses e 

dissertações, através da garimpagem no Banco de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), trouxe à 

tona bastante informações, para além do material analisado. 

O reconhecimento das redes sociais de leitura como um fenômeno emergente 

e contemporâneo, a proliferação dos ambientes digitais e dos espaços online de 

discussões e povoamentos que a própria rede inocula e incentiva e, finalmente, a 

considerável lacuna exposta diante do pouco interesse de pesquisadores da 

Educação para as potencialidades advindas desse terreno, parece-nos ser um início 

promissor para a realização de pesquisas outras. 

O mapeamento das teses e dissertações apresentou contribuições no tocante 

à investigação empírica e seus possíveis desdobramentos, tanto no que concerne ao 

processo de formação de leitores, como a interface produtiva que as referidas práticas 

de leitura naquele ambiente podem oferecer àqueles que se permitem experimentá- 

las como lócus para a realização de pesquisas. 

 

Sendo assim, o trabalho assume relevância, principalmente, por entender que 

a Educação não pode e nem deve continuar à margem das discussões sobre a 



101 
 

 
 

 

potencialidade das redes sociais como um promissor campo empírico de produção de 

conhecimento, de pesquisa e, consequentemente, de mais um terreno de produção 

de saberes que permeia a formação de leitores. 
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Artigo 2. PESQUISAS COM A REDE SOCIAL DE LEITURA SKOOB: um 

mapeamento dos artigos científicos 

 

 
Resumo 

O presente artigo tem como objetivo apresentar o resultado do estado da arte com 

as pesquisas cuja interface seja com/sobre a rede social Skoob, cujos produtos finais 

sejam “artigos científicos”. Para a realização deste trabalho, foi feito um mapeamento 

a partir dos artigos publicados no Google Acadêmico. Enumeramos as metodologias 

utilizadas, os tipos de investigação, objetos de estudo, bem como os resultados das 

pesquisas. Utilizamos a pesquisa qualitativa, de cunho descritivo e analítico. Os 

resultados apontam que, mesmo a formação de leitores se configurando em um ponto 

que reclama considerável importância para a Educação, o escopo dos artigos 

analisados revela uma tímida aderência de pesquisadores da área, o que se configura 

um fértil território para o desenvolvimento de pesquisas em Educação. 

 
Palavras-chave: Tecnologia Educacional. Skoob. Leitura. 

 
 

 

INTRODUÇÃO  

“Sempre imaginei que o paraíso fosse uma espécie de biblioteca.” 

Jorge Luís Borges 
 
 

 

O trabalho apresenta o resultado do estado da arte sobre a pesquisas que 

dialogam com a rede social Skoob, cujos artigos científicos constituem seu produto 

final. Por ser um gênero mais fluido e objetivo, às vezes fruto de pesquisas menores 

– mas, não menos importantes –, os artigos científicos contribuem de forma a 

sedimentar as pesquisas na área do corpus desse estudo: as práticas de leitura na 

rede social Skoob. Foram 15 trabalhos selecionados, nesse sentido. 

Para além de angariar títulos acadêmicos, a divulgação dos resultados das 

pesquisas empreendidas parece se configurar em um comportamento político e ético 

próprio de quem assume a socialização e publicação de suas pesquisas como um 

elemento que contribui para o desenvolvimento da ciência, principalmente para a 
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própria área de estudo, através do diálogo escrito, seja em revistas especializadas, 

seja em eventos acadêmicos. 

Nesse sentido, nos últimos anos, houve um investimento nesse quesito, desde 

mudanças nas formas de publicação, à virtualização/digitalização de periódicos cuja 

distância do acesso se reduz a um click e estão à disposição dos pesquisadores ou 

de outros igualmente curiosos. 

Mesmo ainda com problemas no que diz respeito à democratização de algumas 

pesquisas, há de se confirmar que, atualmente, é muito mais rápido e fácil acessar a 

maioria dos trabalhos desenvolvidos em instituições brasileiras, sobre as quais o 

Portal de Periódicos CAPES/MEC aponta mais de 38 mil publicações16. 

No referido Portal, o quantitativo de revistas catalogado em merece destaque: 

foram 14 258 títulos. Desse universo, Linguística, Letras e Artes – que respondem 

pela maioria absoluta das pesquisas nas quais o tema redes sociais de leitura e que 

justificam esse estado da arte – reivindicam 385 títulos. 

A área de Ciências Humanas responde por 1 171 títulos e a subárea em que se 

localiza nosso trabalho, Educação, agrega 352 revistas. Esses números apontam 

algumas transformações em curso, sobretudo ao gênero mais comumente utilizado 

no que tange à publicização de resultados de pesquisas: os artigos científicos. 

 
 

1. TRAJETÓRIA DE CONSTRUÇÃO DO CORPUS: O Skoob – a maior rede 

social brasileira 

 
Dentre as redes sociais brasileiras de leitura, sem dúvida alguma, o Skoob é a 

que reclama para si maior visibilidade. Criada pelo analista de sistemas Lindemberg 

Moreira, em 11 anos de existência, angaria para si um pouco mais de 4 milhões de 

perfis cadastrados. 

A arquitetura do Skoob permite que se realizem diversas atividades, desde as 

simples publicações de resenhas sobre os livros lidos, participação em grupos de 

discussão, troca de material impresso, sorteios de brindes, maratonas de leitura, 

 

16 C.f. http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/capes?start=260. Acesso em 15 set,2021. 

http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/capes?start=260
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construção e publicação de predileções leitoras e outras infinidades de tarefas que 

podem ser feitas quando da reunião de diversos leitores e amantes de livros. 

Ressalte-se, nesse contexto, a convergência dessa rede a outras planetárias, 

como o Twitter e o Facebook. No caso, o perfil do skoober pode se conectar a essas 

redes e toda a movimentação realizada é socializada concomitantemente, o que 

amplia a seara de visibilidade daquele sujeito. 

Na rede também se encontram diversas editoras, que alimentam as 

campanhas publicitárias e distribuem brindes entre os leitores. Isso, de certa forma, 

garante um nicho financeiramente rentável17 para o Skoob – haja vista a gratuidade do 

cadastro para os usuários – e garante para as editoras um terreno fértil para a 

propaganda de seus livros e escritores, que também têm perfil na rede. 

Por fim, percebemos o Skoob como uma grande comunidade de leitores, em 

que as especificidades desse público são amplificadas no território dos sites de redes 

sociais e todos os movimentos e dinâmicas, gostos e subjetividades leitoras são 

publicizados. 

 
1.1 O percurso metodológico 

 
 

Com vistas a constituir o corpus deste trabalho e fazer um levantamento do 

estado da arte dos artigos publicados sobre as práticas de leitura e seus 

desdobramentos empreendidos no Skoob, utilizamos o Google Acadêmico como 

principal ferramenta de busca. Nessa plataforma, para ir ao encontro dos artigos, 

lançamos mão de algumas palavras-chave e expressões, como: <Skoob>, <redes 

sociais de leitura>; <skoobers>; <práticas de leitura online>; <comunidades onlinede 

leitura>, <clube de leitura online>. Nessa etapa, foram encontrados exatos 80 artigos, 

publicados entre 200918 e 2021. 

O principal critério era ter no Skoob algum protagonismo na realização da 

pesquisa, fosse como lócus de realização de alguma experiência, surgisse enquanto 

 
 

17 Calcula-se que uma propaganda no Skoob seja vista pelo menos 3 milhões de vezes ao dia, o que 

reforça a tese da visibilidade. C.f.< https://www.mktdeafiliados.com.br/skoob-no-dia-do-leitor.html> 

Acesso em 15 dez.2020 
18 Justifica-se em face de ter sido o ano de criação do Skoob. 

https://www.mktdeafiliados.com.br/skoob-no-dia-do-leitor.html
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interface colaborativa ou ainda, a possibilidade de aparecer enquanto um clube online 

de leitura ou inserido em um grupo no Facebook. Foram descartadas as pesquisas 

nas quais a referida rede apareceu como mero repositório ou como ferramenta, 

desprovida de potencialidades tanto para a formação de leitores, quanto para a 

ampliação de repertório de aprendizagens que são transversais à cultura digital. 

Foram desprezados também, os trabalhos nos quais o Skoob era apenas citado, sem 

nenhuma importância. Desse processo de filtragem, formou-se um corpus composto 

por 28 artigos científicos. 

Para a construção das informações, analisamos toda a extensão do material 

descoberto e, mesmo nas áreas às quais estão vinculados esses trabalhos – 

basicamente Letras e Ciência da Informação – os caminhos metodológicos, os 

achados da pesquisa, bem como os objetos sobre quais os pesquisadores se 

debruçaram são diversos e abrem-se como um leque multifacetado de opções e, 

inclusive, elucidam novas lacunas e possíveis focos de investimentos para pesquisas 

em um presente – futuro. 

 
 

 
2. O QUE APONTAM OS ARTIGOS CIENTÍFICOS 

 
 

Com vistas a apresentar uma fotografia do escopo dos trabalhos selecionados 

e das suas especificidades mais iminentes, segmentamos os dados em três quadros, 

categorizados em três eixos, a saber: Quadro 1. Skoob, Práticas de Leitura e 

Sociabilidades; Quadro 2. Skoob e Formação do Leitor; e Quadro 3. Skoob, 

Pedagogias da Leitura e Experiências Didáticas. 

Os artigos apresentados na seção “Skoob, Práticas de Leitura e Sociabilidades” 

tratam de pesquisas cujos autores investiram forças para construir reflexões acerca 

dos processos de interação na rede e descrever as relações sociaisque são nascidas 

a partir das publicizações de práticas de leitura na rede social Skoob, conforme o 

quadro que se segue: 
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Quadro 1. Skoob, Práticas de Leitura e Sociabilidades 
 

Título Autores Revista/Periódico Palavras-chave Ano 

1. Capital Social, Ethos Fernanda 
 

Anais do SIMSOCIAL Redes Sociais 
Segmentadas; 
Skoob; Capital 

Social; Ethos; 
Gerenciamento de 
Impressões. 

2012 

e Gerenciamento de Carrera e 2012 – Simpósio em Tecnologias  

Impressões Mônica Paz  Digitais e  

em Redes Sociais   Sociabilidade: Performances  

Temáticas: O Caso   Interacionais e Mediações  

Skoob.   Sociotécnicas.    Disponível em:  

   http://gitsufba.net/anais/wp-content/  

   uploads/2013/09/n1_capitalsocial_  

   45161.pdf.  

2. Sustentabilidad Roberto Zilmer Periódico Mix Sustentável. Design;  2013 
e No Consumo Araújo e Karine Disponível em: Sustentabilidade; 

Colaborativo: Uma Freire  https://ojs.sites.ufsc.br/index.php/m Consumo 

Reflexão Sobre A   ixsustentavel/article/view/1431. Colaborativo. 

Disseminação De    

Valores Sustentáveis A    

Partir De Trocadores De    

Livros.      

3. O Sabor Do Tauana Jeffman Anais do VIII Simpósio Nacional da Café; Livros; 2014 
Saber:   ABCiber    Redes Sociais; 

Uma Análise Da Comunicação e Cultura na Era de Mapas; Ecologia 

Relação Entre Cafés, Tecnologias    Das Mídias. 

Livros E Redes Sociais Midiáticas Onipresentes  E  

Segmentadas  Oniscientes. Disponível em:  

Através Do Encontro https://www.academia.edu/981074  

Dos Skoobers.  5/O_sabor_do_saber_Uma_an%C  

  3%A1lise_da_rela%C3%A7%C3%  

  A3o_entre_caf%C3%A9s_livros_e  

  _redes_sociais_segmentadas_atra  

  v%C3%A9s_do_Encontro_dos_Sk  

  oobers?auto=download.  

4. Comunidades Ludmila  Anais do XII EVIDOSOL e IX Leitura.  2015 
de Leitores: Ferrarezi e CILTEC-ONLINE- junho/2015. Comunidade. 

Colaborativismo em Maria Abrahão Disponível  em: Leitor.  

Rede   e Sousa  http://www.periodicos.letras.ufmg.b Colaborativismo. 
     r/index.php/anais_linguagem_tecno  

     logia/article/view/8541/7433.  

5. Catalogação Renata Prado Revista Brasileira de História da Leitura; Livro; 2015 
Social,   Silva  Mídia (RBHM), Jul./Dez.2015. Catalogação 

Leitura de Livros    Disponível  em: Social; Redes 

e Sociabilidade:    https://revistas.ufpi.br/index.php/rb Sociais Online; 

Apontamentos    hm/article/view/4162.  

para Novas      

http://gitsufba.net/anais/wp-content/uploads/2013/09/n1_capitalsocial_45161.pdf
http://gitsufba.net/anais/wp-content/uploads/2013/09/n1_capitalsocial_45161.pdf
http://gitsufba.net/anais/wp-content/uploads/2013/09/n1_capitalsocial_45161.pdf
http://gitsufba.net/anais/wp-content/uploads/2013/09/n1_capitalsocial_45161.pdf
https://ojs.sites.ufsc.br/index.php/mixsustentavel/article/view/1431
https://ojs.sites.ufsc.br/index.php/mixsustentavel/article/view/1431
https://www.academia.edu/9810745/O_sabor_do_saber_Uma_an%C3%A1lise_da_rela%C3%A7%C3%A3o_entre_caf%C3%A9s_livros_e_redes_sociais_segmentadas_atrav%C3%A9s_do_Encontro_dos_Skoobers?auto=download
https://www.academia.edu/9810745/O_sabor_do_saber_Uma_an%C3%A1lise_da_rela%C3%A7%C3%A3o_entre_caf%C3%A9s_livros_e_redes_sociais_segmentadas_atrav%C3%A9s_do_Encontro_dos_Skoobers?auto=download
https://www.academia.edu/9810745/O_sabor_do_saber_Uma_an%C3%A1lise_da_rela%C3%A7%C3%A3o_entre_caf%C3%A9s_livros_e_redes_sociais_segmentadas_atrav%C3%A9s_do_Encontro_dos_Skoobers?auto=download
https://www.academia.edu/9810745/O_sabor_do_saber_Uma_an%C3%A1lise_da_rela%C3%A7%C3%A3o_entre_caf%C3%A9s_livros_e_redes_sociais_segmentadas_atrav%C3%A9s_do_Encontro_dos_Skoobers?auto=download
https://www.academia.edu/9810745/O_sabor_do_saber_Uma_an%C3%A1lise_da_rela%C3%A7%C3%A3o_entre_caf%C3%A9s_livros_e_redes_sociais_segmentadas_atrav%C3%A9s_do_Encontro_dos_Skoobers?auto=download
https://www.academia.edu/9810745/O_sabor_do_saber_Uma_an%C3%A1lise_da_rela%C3%A7%C3%A3o_entre_caf%C3%A9s_livros_e_redes_sociais_segmentadas_atrav%C3%A9s_do_Encontro_dos_Skoobers?auto=download
https://www.academia.edu/9810745/O_sabor_do_saber_Uma_an%C3%A1lise_da_rela%C3%A7%C3%A3o_entre_caf%C3%A9s_livros_e_redes_sociais_segmentadas_atrav%C3%A9s_do_Encontro_dos_Skoobers?auto=download
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/anais_linguagem_tecnologia/article/view/8541/7433
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/anais_linguagem_tecnologia/article/view/8541/7433
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/anais_linguagem_tecnologia/article/view/8541/7433
https://revistas.ufpi.br/index.php/rbhm/article/view/4162
https://revistas.ufpi.br/index.php/rbhm/article/view/4162
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Fonte: Os próprios autores. 2020. 

 
 

No eixo “Skoob e Formação do Leitor” é lançado um olhar sobre o leitor 

enquanto protagonista de situações comunicativas, em contextos reais de produção, 

consumo e socialização de vivências leitoras na/da rede social Skoob, que perpassam 

por entre as predileções em torno de livros e gêneros, até as estratégias 

Práticas de Leitura 
    

6. A Sociabilidade Adriana Alves Revista Temática. Janeiro/2016. Skoob. Redes 2016 
na Rede Social Rodrigues e NAMID/UFPB. Disponível em: Sociais  

Segmentada Skoob:  Raquel Costa https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index Segmentadas. 

O Papel dos Laços Farias .php/tematica/article/view/27403. Laços Fracos. 

Fracos para  a  Sociabilidade. 

Agregação  de   

Conhecimento     

7. Práticas de Leitura 

em Tempos de Tics: A 

Plataforma 

Marcel 

Bochese, João 

Cláudio Arendt 

Revista Movendo Ideias. 

Amazonas. 2017. Disponível em: 

http://revistas.unama.br/index.php/ 

Leitura; Sociologia 
da Leitura; Sistema 
Literário; Skoob. 

2017 

Skoob sob  a Movendo-Ideias/article/view/966/51 

perspectiva  da 3. 
Sociologia da Leitura 

8.   

9. O ato 

resenhar no Skoob 

de Júlio Cesar 

Araújo, Janyele 

Gadelha de 

Lima, Francisco 

Letras em Revista. 2018. Teresina. 

Disponível em: 

https://ojs.uespi.br/index.php/ler/arti 
cle/view/132. 

Reelaborações de 
gêneros. Redes 
sociais. Resenha. 
Skoob. 

2018 

  Rogiellyson da 
  Silva Andrade, 
  Juliana Bicalho 

  Pinto 

10. Perspectivas de 

Leitura: sentidos 

possíveis da/na Rede 

Social Skoob. 

Hayanne Zahra 

e Fernanda 

Correira Silveira 

Galli. 

Revista Linguasagem. São Carlos. 

2019. Disponível em: 

http://www.linguasagem.ufscar.br/in 

dex.php/linguasagem/article/viewFil 

Leitura. Sentidos. 
Rede Social Skoob. 
Análise do 

Discurso. 

2019 

e/462/265. 

11. Com a palavra, os 

leitores: a recepção dos 

leitores/fãs fictícios de 

“Clube da Luta 2” e 

Diane 

Nascimento de 

Oliveira e 

Thiago Martins 

Revista Philologus. Rio de Janeiro, 

2020. Disponível em: 

https://www.revistaphilologus.org.br 
/index.php/rph/article/view/510/546. 

Leitor       modelo. 
Leitor empírico. 
Horizonte de 
expectativas. 

2020 

dos leitores empíricos Prado 

sobre essa obra.    

12. Comunidade 

Discursiva e redes 

Sociais:    os 
Resenhadores do 

Júlio Araújo, 

Melissa Maria 

do Nascimento 
Sousa, Janaína 

Revista Intercâmbio. São Paulo. 

Disponível em: 
https://revistas.pucsp.br/index.php/i 
ntercambio/article/view/50439/3296 

Skoob; 
Comunidades 
Discursivas; 
Ambientes Digitais. 

2020 

Skoob   Muniz 2. 

   Cavalcanti. 

 

https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/tematica/article/view/27403
https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/tematica/article/view/27403
http://revistas.unama.br/index.php/Movendo-Ideias/article/view/966/513
http://revistas.unama.br/index.php/Movendo-Ideias/article/view/966/513
http://revistas.unama.br/index.php/Movendo-Ideias/article/view/966/513
https://ojs.uespi.br/index.php/ler/article/view/132
https://ojs.uespi.br/index.php/ler/article/view/132
http://www.linguasagem.ufscar.br/index.php/linguasagem/article/viewFile/462/265
http://www.linguasagem.ufscar.br/index.php/linguasagem/article/viewFile/462/265
http://www.linguasagem.ufscar.br/index.php/linguasagem/article/viewFile/462/265
https://www.revistaphilologus.org.br/index.php/rph/article/view/510/546
https://www.revistaphilologus.org.br/index.php/rph/article/view/510/546
https://revistas.pucsp.br/index.php/intercambio/article/view/50439/32962
https://revistas.pucsp.br/index.php/intercambio/article/view/50439/32962
https://revistas.pucsp.br/index.php/intercambio/article/view/50439/32962
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de construção e publicização do ethos do leitor, de acordo é apresentado no quadro 

a seguir: 

 
 
 

Quadro 2. Skoob e Formação do Leitor 
 

Título Autores Revista/Periódico Palavras-Chave Ano 

13. Práticas Sociais Rejane Pivetta Anais da X Semana de Extensão, Não localizado. 2014 
E Culturais De Leitura: de Oliveira  Pesquisa e Pós-graduação – 

A Comunidade Virtual   SEPesq 

Skoob   Centro Universitário Ritter dos 
   Reis. Disponível em: 
   https://www.uniritter.edu.br/uploads 
   /eventos/sepesq/x_sepesq/arquivo 

   s_trabalhos/2966/439/697.pdf. 

14. Favoritos do Rejane Pivetta Revista do Programa de Leitura. Rede 2015 
Público: uma de Oliveira  Pós-Graduação em Letras da Virtual  

Análise das Práticas de   Universidade de Passo Fundo. Skoob.  

Leitura da   Jan./jun. 2015. Disponível em: Comunidades 

Comunidade Virtual   http://seer.upf.br/index.php/rd/articl Interpretativas 

Skoob.   e/view/4968.  

15. Consumo Sandra Portella Revista Fronteiras – Estudos Consumo, 2015 
Digital, Performance E Montardo e Midiáticos. Disponível em: Performance, 

Livros: Thaís Della https://pdfs.semanticscholar.org/0d Sites de Redes 

Estudo Comparativo Tôrres Silva e9/cefb75f8bfb14644398d1d73991 Sociais, Skoob, 

entre os Sites  2f97691f8.pdf. Scribd.  

Skoob e Scribd.    

16.       Leitoras  e 

leituras: acesso 

orientado e questões de 

Larissa 

Akabochi 

Carvalho 

 
de 

Revista Arquivo do CMD. 2017. 

Disponível em: 
https://periodicos.unb.br/index.php/ 

Leitoras; 
gênero, 
orientado 

leitura; 
acesso 

2017 

gênero   CMD/article/view/8968.   

17. A torre acima do 

véu: representação da 
Distopia no Insólito 

Thaíse Gomes 

Lira e Luciane 

Alves Santos 

Revista Odisseia. Natal. 2017. 

Disponível   em: 
https://periodicos.ufrn.br/odisseia/a 

Insólito Ficcional. 
Distopia. Formação 
do leitor 

2017 

ficcional brasileiro rticle/view/12585. 

18. Plataformas Dayane  Revista COMFILOTEC. Disponível Leitura; Redes 
sociaisdigitais; 
Skoob; Clube de 
livros; Tecnologias 
da comunicação. 

2018 
digitais e o hábito de Guanabara, em: 

leitura – um estudo Cleusa Kazue https://www.fapcom.edu.br/revista/i 

sobre a rede Skoob Sakamoto  ndex.php/revista-comfilotec/article/ 

   view/254/214. 

19. A   Plataforma 

Skoob e os Novos 

Métodos de Incentivo à 

Jean Carlos da 

Silva Monteiro 

Revista Asas da Palavra. 2020. 

Disponível em: 
http://revistas.unama.br/index.php/ 

Skoob; Rede 
Social; Incentivo à 
leitura. 

2020 

Leitura asasdapalavra/article/view/2109/P 

 DF. 

https://www.uniritter.edu.br/uploads/eventos/sepesq/x_sepesq/arquivos_trabalhos/2966/439/697.pdf
https://www.uniritter.edu.br/uploads/eventos/sepesq/x_sepesq/arquivos_trabalhos/2966/439/697.pdf
https://www.uniritter.edu.br/uploads/eventos/sepesq/x_sepesq/arquivos_trabalhos/2966/439/697.pdf
http://seer.upf.br/index.php/rd/article/view/4968
http://seer.upf.br/index.php/rd/article/view/4968
https://pdfs.semanticscholar.org/0de9/cefb75f8bfb14644398d1d739912f97691f8.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/0de9/cefb75f8bfb14644398d1d739912f97691f8.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/0de9/cefb75f8bfb14644398d1d739912f97691f8.pdf
https://periodicos.unb.br/index.php/CMD/article/view/8968
https://periodicos.unb.br/index.php/CMD/article/view/8968
https://periodicos.ufrn.br/odisseia/article/view/12585
https://periodicos.ufrn.br/odisseia/article/view/12585
https://www.fapcom.edu.br/revista/index.php/revista-comfilotec/article/view/254/214
https://www.fapcom.edu.br/revista/index.php/revista-comfilotec/article/view/254/214
https://www.fapcom.edu.br/revista/index.php/revista-comfilotec/article/view/254/214
http://revistas.unama.br/index.php/asasdapalavra/article/view/2109/PDF
http://revistas.unama.br/index.php/asasdapalavra/article/view/2109/PDF
http://revistas.unama.br/index.php/asasdapalavra/article/view/2109/PDF
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20. “Um defunto não 

escreve nada por 

acaso”: a recepção do 

mash up Memórias 

Desmortas de Brás 

Cubas na plataforma 

Skoob 

Rebeca 

Fabiana 

Ferreira 

Silva 

Oton 

Santana 

Santos 

 

 
da 

Santos, 

Magno 

dos 

Revista Tabuleiro de Letras. Bahia. 

2020. Disponível em: 

https://www.revistas.uneb.br/index. 

php/tabuleirodeletras/article/view/8 

628. 

Recepção 2020 

21. Hábitos de Bruna Daniele Revista ACB: Bibliometria em Hábitos de Leitura. 
Facebook. Leitura. 
Interesses. 

Bibliotecas. 
Ambiente Digital. 

2021 
leitura em grupos do de Oliveira Santa Catarina. Santa Catarina. 

Facebook: percebendo Silva, Jéssica 2021. Disponível em: 

modos de constituição Beatriz Tolare e https://revista.acbsc.org.br/racb/arti 
 Everton da cle/view/1734. 

 Silva Camllo. 

Fonte: Os próprios autores. 2020 

 
 

Por fim, o terceiro e último eixo, intitulado “Skoob, Pedagogias e Experiências 

Didáticas em Práticas de Leitura” abarca trabalhos cujas pesquisas enristaram 

esforços para descrever e discutir ações empreendidas em espaços formais de 

educação e transitam desde as práticas pedagógicas com o uso do Skoob, a ações 

que viabilizaram o fortalecimento de pedagogias, aprendizagens e experiências com 

foco no letramento digital, literário e ensino da literatura, as quais podem ser vistas no 

quadro 3: 

 
Quadro 3. “Skoob, Pedagogias e Experiências Didáticas em Práticas de Leitura 

 

Título Autores Revista/Periódico Palavras-Chave Ano 

22. Práticas De Sérgio Araújo Anais do 5º. Simpósio Hipertexto e Leitura Literária, 2013 
Letramento Digital No Mendonça Filho Tecnologias Digitais na Educação. Letramento 

Skoob.   UFPE. 2013. Disponível em: Digital, Skoob 
   http://nehte.com.br/simposio/anais/  

   Anais-Hipertexto-2013/PR%C3%81  

   TICAS%20DE%20LETRAMENTO  

   %20DIGITAL%20NO%20SKOOB.p  

   df.  

23. A Produção de Daniel Clóvis Revista Letras. Jan./Jun. 2015 – Novos 2015 
Gêneros Discursivos no dos Santos UTFPR – Curitiba. Disponível em: Letramentos. 

Ciberespaço: Desafios Nascimento e https://periodicos.utfpr.edu.br/rl/arti Leitura e Escrita. 

para os Novos Maria de cle/view/2972. Resenha. Rede 

Letramentos  Lourdes Rossi Social. 

  Remenche  

24. Redes Sociais Fabiane Verardi Revista Nuances: estudos sobre Leitura Literária, 2015 
E O Ensino:  O Skoob Burlamaque e Educação, Presidente Letramento 

Como Ferramenta Para Pedro Afonso Prudente-SP. Disponível em: Digital, Skoob. 

https://www.revistas.uneb.br/index.php/tabuleirodeletras/article/view/8628
https://www.revistas.uneb.br/index.php/tabuleirodeletras/article/view/8628
https://www.revistas.uneb.br/index.php/tabuleirodeletras/article/view/8628
https://revista.acbsc.org.br/racb/article/view/1734
https://revista.acbsc.org.br/racb/article/view/1734
http://nehte.com.br/simposio/anais/Anais-Hipertexto-2013/PR%C3%81TICAS%20DE%20LETRAMENTO%20DIGITAL%20NO%20SKOOB.pdf
http://nehte.com.br/simposio/anais/Anais-Hipertexto-2013/PR%C3%81TICAS%20DE%20LETRAMENTO%20DIGITAL%20NO%20SKOOB.pdf
http://nehte.com.br/simposio/anais/Anais-Hipertexto-2013/PR%C3%81TICAS%20DE%20LETRAMENTO%20DIGITAL%20NO%20SKOOB.pdf
http://nehte.com.br/simposio/anais/Anais-Hipertexto-2013/PR%C3%81TICAS%20DE%20LETRAMENTO%20DIGITAL%20NO%20SKOOB.pdf
http://nehte.com.br/simposio/anais/Anais-Hipertexto-2013/PR%C3%81TICAS%20DE%20LETRAMENTO%20DIGITAL%20NO%20SKOOB.pdf
https://periodicos.utfpr.edu.br/rl/article/view/2972
https://periodicos.utfpr.edu.br/rl/article/view/2972
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O cenário apresentado a seguir localiza os elementos que consideramos mais 

importantes nos trabalhos. 

 
 

 
2.1 Skoob, Práticas de Leitura e Sociabilidades 

 
Circunscrito nos estudos da Comunicação e publicado nos anais de um 

seminário da mesma área, o artigo de Fernanda Carrera e Mônica Paz (2012) – 

Capital Social, ethos e gerenciamento de impressões em redes sociais temáticas: o 

caso Skoob – discute o processo de especialização das redes sociais: das planetárias 

para as segmentadas. Nele, as autoras levantaram elementos que contribuíram para 

a construção do ethos dos interagentes na rede social Skoob. 

https://revista.fct.unesp.br/index.php/Nuances/article/view/3838
https://revista.fct.unesp.br/index.php/Nuances/article/view/3838
https://www.uniritter.edu.br/xi-sepesq
https://www.uniritter.edu.br/xi-sepesq
https://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/issue/view/1143
https://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/issue/view/1143
https://e-revista.unioeste.br/index.php/travessias/issue/view/816
https://e-revista.unioeste.br/index.php/travessias/issue/view/816
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As autoras concluem que, a partir de um jogo de estratégias de visibilidade 

oferecido pela referida rede social – listas de livros lidos/abandonados/de que é dono, 

“paginômetro19”, estante, resenhas escritas pelo usuário, dentre outras -, o ethos do 

leitor é formado e se constitui como maior “prêmio”, o que dá reputação e capital social 

no Skoob. 

Em Sustentabilidade no consumo colaborativo: uma reflexão sobre a 

disseminação de valores sustentáveis a partir de trocadores de livros, artigo escrito 

por Roberto Zilmer Araújo e Karine Freire, a troca de livros entre os usuários da rede 

social Skoob, além de promover um relacionamento mais estreito, cria apossibilidade 

de uma relação mais pessoal entre os interagentes, chamados de “trocadores de 

livros”. 

Através de uma pesquisa exploratória, Araújo e Freire (2013) localizaram os 

trocadores de livros no Skoob, entrevistaram-nos e chegaram à conclusão de que os 

interesses compartilhados são uma marca que demonstra um conjunto de valores 

para cada usuário. Desse modo, muito mais do que um simples objeto, o livro traz 

consigo histórias cujos valores permeiam os da sustentabilidade e assim, essas e 

outras virtudes, como o prazer da leitura, são fortalecidos e incentivados mediante 

as trocas de livros. 

Inspirada na etnografia, Tauana Jeffman (2014) buscou compreender a relação 

entre as redes segmentadas, os livros, leitores e os cafés, utilizando do encontro de 

skoobers como evento que suscitou a análise. No artigo O sabor do saber: uma 

análise da relação entre cafés, livros e redes sociais segmentadas através do 

Encontro dos Skoobers, através de uma descrição pormenorizada dos referidos 

encontros, a autora assinala a função social, cultural e política dos cafés como um 

lugar de encontro historicamente importante, bem como elucida sua trajetória desde 

a época da vigilância por conta da ditadura, até os dias atuais, onde 

 
 
 
 
 

19 O “paginômetro” é um contador que indica a quantidade de páginas de livros lidos que foram 

catalogados na estante do usuário. Esse recurso está à vista de todos sendo, portanto, de visualização 

pública. C.f https://www.skoob.com.br/ajuda/faq/22#49. Acesso em 15 dez.2020. 

https://www.skoob.com.br/ajuda/faq/22#49
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se reúnem jovens das mais distintas tribos e ideologias, impulsionados pelos 

diversos motivos que os levam a socializar. 

Mediante as experiências vividas, tanto nos espaços virtuais da rede social 

Skoob, como nos diversos momentos em que esteve presente como pesquisadora 

participante, Jeffman (2014) observou alguns movimentos dos jovens leitores e, de 

forma bastante enfática, traz boas contribuições que vão de encontro ao senso comum 

da escola, da academia, da sociedade e de algumas famílias, quando provoca: o 

jovem lê de várias maneiras; consome livros e cria laços afetivos pormeio dos tais 

e, consequentemente, para ele, é importante o processo de socialização que o Skoob 

proporciona. 

Como lugar de análise da catalogação social de livros, a pesquisadora Renata 

Prado Silva (2015) utilizou o Skoob e outras redes de leitura para esse fim. Silva 

(2015) fez um levantamento das principais redes sociais de leitura e, a partir da análise 

comparativa, identificou e classificou em qual medida tais redes se constituíam 

influência no apreço pela leitura literária e apresentou os principais achados no artigo 

Catalogação Social, leitura de livros e sociabilidade: apontamentos para novas 

práticas de leitura. 

A autora sinaliza que, para ser considerado um site de catalogação social da 

leitura, é preciso dispor de alguns elementos obrigatórios, como estante de livros do 

usuário. Nas redes sociais como o Skoob, linha de tempo e poder adicionar contatos 

são funções que tendem a oportunizar a sociabilidade entre os interagentes. 

Nesse sentido, o Skoob se destaca como rede social brasileira que converge 

também como site de catalogação social, dentre outras especificidades. Isso se 

deve ao fato de se destacar na promoção do debate sobre livros, práticas e trajetórias 

de leitura, bem como agregar outros processos de socialização oriundos da leitura 

enquanto prática social e cultural de um grupo. 

Gênese de uma pesquisa exploratória com dois grupos de leitores da rede 

social Skoob, o artigo A sociabilidade na rede social segmentada Skoob: o papel dos 

laços fracos para a agregação do conhecimento, de autoria de Rodrigues e Farias 
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(2015) analisa as maneiras que os laços fracos podem influenciar a busca pelo 

conhecimento dos interagentes daquelas comunidades virtuais. 

Ao encontro dos conceitos de Granovetter20 (1983), Rodrigues e Farias (2015) 

asseveram que os laços fortes são definidos pela relação de intimidades entre os 

sujeitos, quando os outros se constituem pelas relações mais distantes. Contudo, 

esses mesmos laços fracos são mais importantes, haja vista deles dependerem os 

primeiros – os laços fortes. 

Nessa conjuntura, diferente de uma rede social planetária como o Facebook, 

o que primeiro une os usuários numa rede social segmentada não é a intimidade 

(laços fortes), mas o gosto ou interesse que possuem em comum (laços fracos). A 

partir do fortalecimento desses laços fracos, a sociabilidade é dilatada e esse foi o 

principal achado no trabalho das pesquisadoras. Para elas, o resultado da análise das 

comunidades “Filosofia” e “Psicologia” evidencia que os laços fracos entre os 

membros dos referidos grupos são caros para a agregação de conhecimentos, bem 

como são importantes no processo de socialização dos skoobers. 

Recorte de uma tese de doutorado que estudou o processo de leitura e escrita 

em ambientes online, no artigo Comunidades de leitores: colaborativismo em rede, 

Ludmila Ferrarezi e Maria Abrahão e Sousa (2015) discorrem acerca da experiência 

de leitura e escrita em redes sociais como o Facebook e Skoob. Colocam em jogo 

duas iniciativas ainda pouco conhecidas e difundidas no Brasil: o Bookcrossing21 e o 

Crowdwriting22, cuja Widbook23 

leitura de textos. 

surge como plataforma colaborativa de escrita e 

 
 
 
 

 
 

20 Para Granovetter (1983), os laços fortes são sentimentos de identificação e confiança entre os 

membros de uma comunidade. Esses sujeitos comumente participam de um mesmo círculo social. 

C.f. GRANOVETTER, Mark. The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited. Sociological 

Theory, Ed. Randall Collins. San Franciso, Califórnia, série Jossey-Bass, v.1. p.2001-2233, 1983. 
21 É a prática de “esquecer” um livro num lugar público para ser encontrado por outro leitor, que deverá 

fazer o mesmo. 
22 Trata-se de um espaço para que leitores e escritores registrem/socializem/publiquem as suas ideias 

das mais variadas formas, desde resenhas ou simples comentários, até capítulos de livros. Tudo isso 

de forma colaborativa. 
23 É uma plataforma para a publicação de livros digitais. C.f: <http://pt-br.widbook.com/> Acesso em12 

ago.2020. 

http://pt-br.widbook.com/
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Ferrarezi e Sousa (2015) sinalizam o quanto as práticas de leitura deixaram 

de ser uma ação solitária e individualizada e cada dia mais são pulverizadas em 

eventos criados a partir da leitura, que pode ser realizada tanto com/em ambientes 

online, quanto migrar para os dispositivos móveis, por intermédio dos e-books. Há, 

porém, sempre algo em comum: o espírito colaborativo de compartilhar livros, leituras, 

resenhas e, consequentemente, saberes que forjam uma nova cultura do leitor 

contemporâneo. 

No artigo Práticas de Leitura em tempos de TICs: a plataforma Skoob sob a 

perspectiva da sociologia da leitura, Marcel Bochese e João Cláudio Arendt tratam 

os sites de redes sociais como importantes veículos de fomento e potencialização da 

leitura, o que impactam de forma consubstancial na formação de leitores e para os 

autores, um dos maiores empreendimentos desses sites é possibilitar uma maior 

circulação de práticas de leitura e livros. 

Através de uma pesquisa bibliográfica, de cunha analítico e descritivo, Bochese 

e Arendt (2017) estabelecem relações entre as práticas de leitura no Skoobsob a ótica 

da sociologia da leitura e, por fim, sinalizam que ao facilitar e motivar a leitura, o Skoob 

modifica a própria relação historicamente construída entre homens elivros. 

Em continuação à análise dos artigos, em O ato de resenhar no Skoob, Júlio 

Cesar Araújo, Janyele Gadelha de Lima, Francisco Rogiellyson da Silva Andrade e 

Juliana Bicalho Pinto fazem um estudo do tipo netnográfico e focam especificamente 

em uma prática no Skoob: a escrita de resenhas de livros. 

Naquela rede, existe a possibilidade de escrever e publicar textos valorativos 

sobre os livros lidos e com vistas a isso, os autores coletaram 10 resenhas produzidas 

e socializadas e, a partir do modelo CARS (Create a Research Space), perceberam a 

similaridade da “resenha” enquanto gênero acadêmico com a do Skoob. Como 

resultado da pesquisa, Araújo et al (2018) constataram também queos autores 

ressignificam e reelaboram o primeiro gênero. 
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Em sequência, o artigo Perspectivas de Leitura: sentidos possíveis da/na Rede 

Social Skoob, as autoras Hayanne Zahra e Fernanda Galli utilizam a Análisedo 

Discurso a fim de compreender o funcionamento do Skoob. 

Zahra e Galli (2019) discutiram o conceito de leitura sob o viés da Linguística, 

Sociologia e Filosofia e concluem: para o Skoob, os gestos de leitura se configuram 

em uma perspectiva sócio-histórica, haja vista poderem serem ressignificados e 

dinamizados em formatos outros para além dos que são tradicionalmenteconhecidos. 

Por seu turno, escrito por Diane Nascimento de Oliveira e Thiago Prado, o artigo 

Com a palavra, os leitores: a recepção dos leitores/fãs fictícios de “Clube da Luta 2” e 

dos leitores empíricos sobre essa obra, expõe uma interessante pesquisa em que 

compara o leitor personagem do livro “Clube da luta 2” com os leitores reais. 

Para realizar a pesquisa, os autores coletaram 43 resenhas e comentários 

publicados no Skoob e por fim, Oliveira e Prado (2020) apontam como resultados da 

pesquisa a similaridade entre os leitores fictícios e os leitores empíricos: ambos 

criticaram o final da trama e, de certa forma, reivindicaram um novo desfecho, 

assumindo um lugar de protagonismo nos dois contextos. 

No trabalho de Júlio Araújo, Melissa Maria do Nascimento Sousa e Janaína 

Muniz Cavalcanti – Comunidade Discursiva e redes sociais: os resenhadores do 

Skoob – exibem o Skoob como uma genuína comunidade discursiva e através de uma 

pesquisa etnográfica, coletaram os dados mediante a observação de resenhas 

postadas naquele ambiente. 

Ao concluírem a pesquisa, Araújo et al (2018) consideram que os processos de 

interação dos resenhadores contribui para que o Skoob se constitua em uma 

comunidade discursiva, além do que os resenhadores reelaboram e ressignificam o 

gênero resenha e inclusive, fazem uso de outros mecanismos de intercomunicação, 

como criação de grupos de ajuda, dentre a busca em outras redes sociais. 
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2.2 Skoob e Formação do Leitor 

 
Os trabalhos da professora Rejane Pivetta de Oliveira, Práticas sociais e 

culturais de leitura: a comunidade virtual Skoob e Favoritos do público: uma análise 

das práticas de leitura na comunidade virtual Skoob, sublinham as preferências de 

leitura dos skoobers, mediante as resenhas postadas sobre os livros classificados na 

aba “Favoritos”, da supracitada rede social. 

Oliveira (2015ª, 2015b) defende a ideia que os modos de leitura se travestem 

de um significado particular consoante tempo cronológico e histórico, esferas culturais 

e sociais. Como uma comunidade de leitores, o Skoob congrega práticasde leitura 

específicas e coadunam com outros elementos da cultura contemporânea, como o 

cinema e os games, por exemplo. 

Assim, ao quantificar as predileções a partir dos votos dos skoobers, oito dos 

dez primeiros mais votados da lista se configuram livros cujos personagens “saltaram” 

das páginas para as telas do cinema e ganharam considerável notoriedade, a partir 

das multidões de espectadores e, dentre esses, sete ganharam uma versão para 

games, o que sinaliza, pois, o quão financeiramente rentável pode ser o casamento 

entre a indústria do livro e o entretenimento. 

A pesquisadora aponta algumas elucubrações oriundas das postagens 

(resenhas) verificadas: a. Relações com o sistema cultural; b. Identificações/fatores 

de reconhecimento e c. Elementos de juízo/gosto. Como conclusão, a professora 

afirma que, na maioria dos cem títulos mais bem votados da lista de favoritos, a 

capacidade de tocar o sentimento do leitor aflora como um dos mais importantes 

elementos valorativos para os skoobers e justifica o ranking de apreciação daquela 

lista. 

Em épocas nas quais a privacidade se tornou uma nódoa esmaecida, a 

publicização voluntária das intimidades ecoa nos espaços online como um grande 

festival, no qual sujeitos apresentam seus shows individuais e forjam diversas 

estratégias de visibilidade, a fim de angariar a atenção. 
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Parece que existem mais artistas do que plateia e a briga pela visibilidade 

assume um caráter predatório: vale tudo para ser visto, receber likes, views, ter seu 

conteúdo consumido e compartilhado para o maior número de espectadores e 

garantir, como remuneração, uma certa reputação nesse emaranhado, em quepalcos 

se aglutinam e a pirotecnia das narrativas pessoais explode numa nebulosa 

performática das intimidades. 

Corpos, músculos, livros, viagens, orações, dinheiro, política partidária, 

genitálias e atos sexuais, conquistas materiais, refeições, bichos de estimação, 

abaixo-assinados, maquiagens, cotidiano dos bebês, mortes, desgraças, corpos 

esquartejados de animais e pessoas são algumas das matérias-primas que lubrificam 

as engrenagens dessa roda da espetacularização da vida privada. 

Dito isso, o artigo de Sandra Portella Montardo e Thaís Della Tôrres Silva – 

Consumo digital, performance e livros: estudo comparativo entre os sites Skoob e 

Scribd – trabalha com a ideia de consumo de arquivos de leitura enquanto 

performance em sites de redes sociais. 

Montardo e Silva (2015) endossam que a construção da identidade também é 

influenciada pela interação. Dessa maneira, os modos de consumir, fazer indicações 

na rede, publicizar gostos e gastos, consumir e compartilhar conteúdos assumemum 

lugar de destaque quando das redes sociais. Quando diz respeito aos sites cujo 

principal gargalo é a leitura, as espetacularizações de práticas que giram em torno 

do livro e, consequentemente, os indícios de predileção por determinados materiais 

de leitura – nos mais diversos formatos – recebem holofotes e a audiência de uma 

plateia que acaba por ser influenciada. 

 

As autoras utilizaram, como categorias de análise, “consumo”, “performance” 

e “sites de redes sociais” e analisaram os dados por meio da Análise de Conteúdo. 

Concluíram, pois, que, mesmo o Scribd24 como site que melhor permite o acesso ao 

arquivo de leitura, esse se configura estéril no que tange às ações performáticas dos 

 

24 É uma associação de leitores. Conforme o site, o objetivo é mudar a forma que o leitor lê e contribuir 

para a ampliação do conhecimento. Disponibiliza mais de 60 milhões de documentos, entre livros, 

textos, áudio books, áudios, músicas e vídeos. São 80 milhões de leitores, distribuídos em 194 países 

do mundo. C.f. https://pt.scribd.com/about. Acesso em 25 set.2020 

https://pt.scribd.com/about
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sujeitos. Esse aspecto se diferencia do Skoob, haja vista que o seu desenho 

arquitetônico possibilita todo um processo de pavoneamento do ethos do leitor. 

 

Há um modelo de gênero que deve ser preconizado na leitura? Existem livros 

e leituras específicas para homens e/ou mulheres? Em que medida o gênero é fator 

preponderante nas escolhas de leitores? De quais maneiras a mídia tradicional reforça 

esse paradigma de masculino x feminino? 

 

Os questionamentos supracitados surgem quando da leitura do artigo Leitoras 

e leituras: acesso orientado e questões de gênero, escrito pela pesquisadora Larissa 

Akabochi de Carvalho e fruto da sua dissertação de mestrado, o qual problematiza 

se existe uma leitura exclusiva para mulheres. 

 

A pesquisadora menciona que, muito embora atualmente não haja severas 

restrições sobre o que deve ser lido por mulheres como quando da Idade Média, ao 

analisar a mídia tradicional, cujo recorte se localizam duas revistas impressas e dois 

programas de TV, Carvalho (2017) assevera que sim: há uma replicação de padrões 

estereotipados ao se indicar leituras para o público feminino, especialmente das 

revistas Cláudia e Marie Claire e dos programas televisivos Mais Você e Saia Justa, 

há toda uma demarcação de gênero naquelas indicações: moda, culinária, 

comportamento, maternidade, decoração e beleza são os temas que mais emergem 

desses veículos. 

Quando essa análise é feita no Skoob, mediante a avaliação dos livros feita 

pelos usuários da rede (skoobers) e as discussões em grupos, a pesquisadora 

percebeu que essa lógica se repete: livros cujos temas são considerados femininos 

(como os supracitados) tendem a ser mais lidos e avaliados pelas mulheres. Além dos 

temas, livros considerados “literatura de mulherzinha” como o chick – lit foi bastante 

percebido dentre as indicações e avaliações femininas. 

A autora conclui que, muito embora as proibições em relação à educação leitora 

da mulher não mais existam, ainda é muito forte as indicações de livros feitas de forma 

estereotipada considerando o recorte de gênero e sugere que uma outra cultura seja 

empreendida a fim de sair desse lugar-comum. 
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O artigo A torre acima do véu: representação da Distopia no Insólito ficcional 

brasileiro, cuja autoria é de Thaíse Gomes Lira e Luciane Alves Santos apresenta 

evidências sobre o perfil de leitura dos adolescentes e jovens brasileiros e seu 

principal argumento é de que, mediante a imersão nas tecnologias digitais, 

materializadas nos smartphones e no surgimento de redes sociais digitais para 

leitores, é um equívoco afirmar que o jovem brasileiro não lê (LIRA & Santos, 2017, 

p.149). 

 

Fruto de uma pesquisa qualitativa, o trabalho imergiu em três fontes de dados: 

1. A rede social Skoob; 2. A pesquisa Retratos de Leitura no Brasil – edição 4 e 3. 

Dados da pesquisa índices de Leitura no Brasil – Distopias, de autoria própria. Os 

resultados apontam aquilo que se desconfia: os jovens atuais leem muito, no entanto, 

a leitura não é considerada socialmente aceita pela escola, tampouco a queaparece 

na maioria das pesquisas sobre leitura. 

Por fim, os dados oferecidos pelo Skoob, sinalizam que os jovens atuais têm 

nas distopias uma predileção leitora bastante interessante e que, mesmo pela 

efervescência dos comentários naquela rede social em torno desse tipo de leitura, 

infelizmente ainda é uma leitura considerada marginal. 

 

As redes sociais digitais se configuram como comunidades online de leitores? 

Debater e responder esse questionamento é uma das premissas do artigo escrito 

pelas pesquisadoras Dayane Guanabara, Cleusa Kazue Sakamoto, com o título 

Plataformas digitais e o hábito de leitura – um estudo sobre a rede Skoob, que é fruto 

de uma pesquisa qualitativa, através de uma entrevista com 22 usuários do Skoob a 

fim de compreender a relação entre aquela rede e os possíveis hábitos de leitura 

criados no ambiente digital. 

Conforme as autoras, a plataforma Skoob oportuniza uma maior visibilidade 

de ações de leitura e, embora pareça ser focada majoritariamente para um leitor 

mais maduro, através da gameficação da leitura ela consegue congregar leitores mais 

jovens e em processo de formação. 
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Guanabara e Kazue (2018), pois, defendem a ideia de que pelo grau de 

interatividade do Skoob e o lugar de protagonismo que ela coloca o leitor, este, por 

sua vez, tem seus hábitos de leitura fortalecidos e, com efeito, mais possibilidades 

de se formar como um leitor proativo naquele espaço virtual. 

 

Inaugurando as publicações do ano de 2020, o artigo A Plataforma Skoob e 

os Novos Métodos de Incentivo à Leitura, do pesquisador Jean Carlos da Silva 

Monteiro, evoca o fenômeno das redes sociais, mais especificamente o Skoob, como 

um espeço fluido de fomento à leitura. 

Através de uma pesquisa netnográfica, Monteiro (2020) estudou a interface da 

Skoob e ratificou que os elementos presentes confabulam para o fortalecimento das 

práticas da leitura: os comentários; as trocas de materiais; os interesses sobre livro, 

autores e/ou gêneros e as indicações sobre obras são indicativos daquele ambiente 

digital como importante para leitores se fortalecerem e estabelecerem seus laços. 

 

Assinado por Rebeca Fabiana Ferreira da Silva Santos e Oton Magno Santana 

dos Santos, o artigo “Um defunto não escreve nada por acaso”: a recepção do mash 

up Memórias Desmortas de Brás Cubas na plataforma Skoob faz uma análise sobre 

as formas como os leitores da rede social Skoob compreendem e recepcionam o mash 

up. 

Silva Santos (2020) explicam o conceito de mash up como sendo uma releitura 

de uma obra clássica, que preserva algumas características da obra fonte, mas amplia 

seus significados e/ou elementos do enredo, no caso de uma obra literária. Assim, 

usando os estudos da teoria da recepção, os autores analisaram os comentários e as 

avaliações dos leitores skoobers, a fim de compor o corpus de dados que estudaram. 

 

Logo, os autores concluíram que os leitores do Skoob, mediante a dinâmica 

da interação -observada pelas inflamadas opiniões sobre o livro – foram capazes de 

estabelecer comparação entre as obras e mais ainda, tiveram posicionamentos 

bastante incisivos e que colocam em questão as análises literárias relegadas apenas 
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a um seleto e pequeno grupo de pessoas. Os autores creem que o Skoob, por sua 

vez, tal como as redes sociais, pode modificar a forma como histórica e culturalmente 

se lê, bem como conclamam para que outras pesquisas sejam feitas afim de fortalecer 

e democratizar a voz a leitores outros. 

 

Por fim, o último trabalho referente ao eixo “Skoob e Formação do Leitor” data 

do ano de 2021 e é fruto do trabalho de Bruna Daniele de Oliveira Silva, Jéssica 

Beatriz Tolare e Everton da Silva Camillo. Sob o título Hábitos de leitura em grupos 

do Facebook: percebendo modos de constituição, Silva et al (2021) fizeram uma 

análise utilizando a rede social Facebook e seus grupos cujo tema é leitura, a fim de 

compreender como os hábitos de leitura são construídos pelos membros de diferentes 

grupos de leitura no Facebook. 

Caracterizada como uma pesquisa qualiquantitativa, de viés descritivo e 

exploratório, os autores analisaram quatro grupos no Facebook cuja leitura era o 

principal assunto e aplicaram um questionário nos referidos grupos e coletaram os 

dados exatamente 1.421 usuários (o que correspondeu 0.84% do universo total dos 

quatro grupos). 

 

Assim, os pesquisadores concluíram que, muito embora a grande adesão ao 

livro digital seja uma premissa da sociedade atual, a maioria dos usuários prefere 

livros físicos, no entanto, a presença nos referidos grupo alterou os suportes de leitura 

daqueles usuários e aqueles grupos surgem como mais um espaço democrático de 

acesso, fortalecimento e divulgação das práticas de leituras, o que corrobora para que 

novos hábitos sejam consolidados por leitores que participam de grupos de leitura na 

rede social Facebook. 

 
 

 
2.3 Skoob, Pedagogias e Experiências Didáticas em Práticas de Leitura 

 
O artigo do professor Sérgio Araújo Mendonça Filho (2015) – Práticas de 

letramento digital no Skoob – traz uma experiência vivida a partir de um projeto 
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homônimo, quando docente do Ensino Médio de uma escola pública da cidade 

paraibana de João Pessoa. 

 

Consciente da necessidade de atualizar suas práticas em relação ao ensino 

da literatura e com vistas a aproximar seus alunos às situações de leitura, Mendonça 

Filho (2015) vislumbrou o Skoob como um lugar de fortalecimento dos letramentos 

digital e literário. Naquele espaço, os alunos deveriam postar suas resenhas a 

despeito do livro Senhora, de José de Alencar, e estabelecer relações e 

distanciamentos com os pontos de vista dos colegas de classe e de outros 

interagentes do Skoob, sendo mediados pelo professor e entre si, obedecendo a 

uma progressão e um cronograma delimitado por todos. O trabalho partiu do romance 

e se cintilou para a leitura de outros gêneros, como contos que faziam intersecção 

com a trama da obra primeira. 

Ao analisar os resultados obtidos quando da realização do projeto, Mendonça 

Filho (2015) evidenciou algumas mudanças nos comportamentos dos estudantes, 

perceptíveis mediante a leitura de suas postagens – comentários e resenhas – e da 

interação com outros colegas, como maior criticidade, posicionamento emotivo, uma 

capacidade maior de dialogar com os temas que surgiram como pano de fundo nas 

tramas lidas, dentre outros. 

Numa linha tênue de similitude com a pesquisa anterior, embora localizado num 

contexto diferente, o trabalho de Fabiane Verardi Burlamaque e Pedro Afonso Barth 

(2015) – Redes sociais e o ensino: o Skoob como ferramenta para o letramento digital 

e literário – também discorre sobre o Skoob como um terreno em que podem ser 

empreendidas práticas de leitura, letramento digital e literário. 

 

Por meio de uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa, 

Burlamaque e Barth (2015) objetivaram identificar e enumerar possibilidades de 

integração do Skoob no processo de formação de leitores. Nessa empreitada, os 

pesquisadores conclamam a escola para que usufrua dos elementos, artefatos e 

dispositivos que a cultura digital e as redes sociais online ofertam como herança. 
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Da seara de artigos científicos encontrados, é importante sinalizar que apenas 

um faz parte de uma pesquisa maior – uma dissertação de Mestrado – que compõe 

o corpo de produções analisado neste trabalho de levantamento bibliográfico de 

pesquisas com redes sociais de leitura. Trata-se de Dom Casmurro e Memórias 

Póstumas de Brás Cubas na comunidade virtual Skoob: o cânone e a crítica do leitor, 

de autoria de Sandra Mariza de Almeida Silva (2015). 

Imbricada num processo de fazer circular os dados primários, o artigo de Silva 

(2015) retrata os achados iniciais de sua pesquisa de mestrado, defendida no ano 

de 2016. No referido artigo, além de discutir sobre a importância literária, cultural e 

social de Machado de Assis, por intermédio dos dois livros que dão título ao artigo ora 

analisado, a pesquisadora concluiu que a evidência da obra machadiana é 

reconhecida tanto pela crítica literária e canônica e, principalmente, pelos leitores do 

Skoob: tem lugar cativo entre os cem títulos mais lidos e melhor avaliados pelos 

skoobers. 

Num viés um pouco mais amplo e com objetivo de fomentar uma reflexão sobre 

as práticas de leitura e escrita no Skoob, Daniel Clóvis dos Santos Nascimento e 

Maria de Lourdes Rossi Remenche publicam “A produção de gêneros discursivos no 

ciberespaço: desafios para os novos letramentos.” 

 

Os pesquisadores contextualizaram as transformações nos modos de ler e 

escrever oriundas do advento do ciberespaço que forjaram outras práticas e contextos 

situacionais de comunicação, como as diversas conversações nas redes sociais. No 

trabalho, focado no Skoob, buscaram as resenhas como dados para serem analisados 

e, por conseguinte, os comentários de outros usuários suscitados pela leitura das 

resenhas postadas naquela rede. 

Talvez por se preocuparem basicamente com a forma do gênero e não com o 

conteúdo, as conclusões a que chegaram os pesquisadores resumem-se à 

importância do processo de escolarização das escritas na/da rede, uma vez que 

sugerem que essa disponibilize critérios para a produção e publicação de resenhas 

(NASCIMENTO; REMENCHE, 2015, p.35). 
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Importante ressalvar que, de todo o material por nós analisado, esse é o único 

trabalho que vai de encontro às nossas opções conceituais, haja vista crermos que as 

ações realizadas na rede e também na escola não podem ser exclusivamente 

“pedagogizadas”, por meio das quais as liberdades dos estudantes acabam sendo 

cerceadas por uma pedagogia coercitiva de controle. Para nós, a saída é fomentar 

práticas de liberdade, autonomia e criatividade, em que o professor é mediador de 

processos e, também, constrói trilhas de aprendizagens com os estudantes. 

 

Para além das esferas pedagógicas enumeradas nos artigos perscrutados e 

que são oferecidas pelo Skoob, anteriormente apresentadas, o trabalho de Raquel 

Juliana Prado Leite de Sousa e Marina Benetti (2016), Indexação social no Skoob: a 

descrição do livro “O mundo de Sofia” a partir de tags e resenhas, utiliza o Skoob como 

local de exploração da indexação social e, a partir da análise de tags (etiquetas), 

estabeleceram uma comparação com os conceitos presentes nas resenhas escritas 

pelos leitores do livro de Jostein Gaarder. 

Sousa e Benetti (2016) debruçaram-se sobre as últimas 30 resenhas 

publicadas no Skoob num determinado recorte de tempo. Fizeram o processo de 

inventário (isolamento dos principais temas) e a classificação (organização) que 

culminou na formação de categorias para análise. Como resultado da empreitada, as 

autoras localizaram a intrínseca relação entre as tags e as apreciações positivas do 

referido livro. Quando do olhar fitado para as resenhas, as pesquisadoras utilizaram 

três categorias de análise: 1. Assunto (tema); 2. Gênero Textual (a maioria sinalizou 

“mistério” e “suspense”) e 3. Juízo de Valor (opiniões dos leitores acerca do livro). 

O trabalho percebeu o quanto as resenhas corroboraram para um desenho 

descritivo da obra. Contudo, ao etiquetar o livro (utilizar as tags) os skoobers optaram 

por descrever o gênero do livro e demonstraram como os conceitos escritos em 

gêneros distintos (resenhas e tags) se tangenciam em conteúdos discrepantes, mas 

colaboram para criação de um corpus descritivo da obra apreciada. 

 

Selecionado para compor o corpora deste trabalho, Um romance juvenil e a 

tradição escolar: os comentários de leitores nas redes sociais, de autoria do 
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professor Adelino Pereira dos Santos (2016), narra o posicionamento de skoobers 

frente ao livro juvenil Petrus Logus: o guardião do tempo, do escritor brasileiro Augusto 

Cury. 

 

Santos (2016) traz à tona uma cara reflexão no que diz respeito ao lugar da 

escola na formação do leitor literário e observou que, dos 44 comentários dos leitores 

na rede social Skoob, 30 deles eram elogios exacerbados ao autor, ao invés de 

tecerem comentários sobre a obra – postura que se espera, também, de um leitor 

literário. 

 

Talvez por se tratar de um escritor ainda vivo e em constantes aparições na 

mídia televisiva, pelo fato de vender grandes quantidades de livros e suas obras 

despontarem em diversas listas dos mais vendidos no mercado brasileiro, isso tenha 

influenciado na visão dos jovens skoobers. Tal comportamento alumia irrefutáveis 

lacunas na formação desse leitor literário, quando não há apreciações concernentes 

à literariedade do texto lido. 

O pesquisador baiano endossou, mais uma vez, a inconteste autoridade do 

professor e sua funcionalidade no processo de alçapremar a formação literária. Para 

ele, o professor pode exercer uma considerável influência nos seus alunos, quando 

assume uma postura de mediador de leitura, educador literário e acima de tudo, um 

exemplo vivo de leitor. 

Após um intervalo de 3 anos sem nenhuma publicação referente ao eixo desta 

seção, em 2019 o pesquisador Anderson da Mata publica o artigo Onde estão os 

leitores? Redes sociais e a literatura LGBTQI+. No trabalho, o autor objetiva 

compreender como a análise literária é construída nas redes sociais de leitura e afina 

o recorte, ao estudar os leitores de um nicho muito específico: aqueles que consomem 

literatura brasileira específica cujo tema é a proposta LGBTQI+. 

Para tanto, faz um estudo nas redes sociais de leitura, sobretudo recolhendo 

comentários e avaliações dos leitores, no Skoob, de obras específicas para o referido 

nicho, onde afirma que esse leitor busca, dentre outras coisas, se construir enquanto 

agente subjetivo em um espaço tão diverso como a rede. Mata (2019), 
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endossa que a literatura LGBTQI+ avaliada pelos leitores, tem um caráter pedagógico 

em alguns vieses: quando orienta e ensina o enfrentamento de algunsde seus 

protagonistas, quando dentro dos próprios textos dá pistas de outras políticas e outros 

textos que podem ajudar a formar, inclusive politicamente, esse leitor. 

 

Por fim, Mata (2019) reclama, assim como os interlocutores de sua pesquisa, 

que mais espaços de diálogo sejam criados e oportunizados principalmente para esse 

público que sente na epiderme, diuturnamente, os açoites do preconceito e da 

discriminação devido às questões de orientação sexual. 

 
 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO ARTIGO 2 

 
Assim sendo, dentre o que fora apresentado neste trabalho, conclui-se que as 

pesquisas que investigam as práticas de leitura que são empreendidas na redesocial 

Skoob são bastante férteis e com uma gama polissêmica de sentidos e significados. 

Contudo, o que nos chama a atenção é o fato de que, mesmo a formação de 

leitores se configurando em um ponto que reclama considerável importância para a 

Educação, o escopo dos artigos analisados revela uma tímida aderência de 

pesquisadores da área e ao mesmo tempo em que sugere campos férteis para a 

eclosão de pesquisas que sejam da Educação. 

Se uma parte considerável dos interagentes do Skoob se encontra em idade 

escolar e povoa aqueles espaços, produzindo conteúdo e ressignificando práticas 

leitoras, qual seria o motivo dessa dinâmica não ser alvo de um aprofundamento 

teórico materializado em um objeto de pesquisa? Ou ainda: de que maneira a relação 

no Skoob pode ser utilizada como uma potente ferramenta de fortalecimento de 

pedagogias da leitura? 

Nesse mesmo contexto de valoração do Skoob como objeto de pesquisa 

potencialmente fértil para a Educação, defendemos que a escola irrompe como um 
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lugar onde práticas de formação, apreciação da literatura e fomento da educação 

literária e da criticidade leitora podem ser empreendidos. Da injunção desse professor- 

leitor e da escola-leitora, pode defluir, também, o sujeito leitor. 
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Artigo 3. A REDE SOCIAL DIGITAL SKOOB COMO VITRINE PARA A 

ESPETACULARIZAÇÃO DO PERFIL LEITOR: ressonâncias e dissonâncias25
 

 
 

Resumo 

 
O trabalho analisa a rede social Skoob como um ambiente para a espetacularização 

das intimidades leitoras e o lugar em que o leitor assume na cultura da 

superexposição, a partir da emergência das redes sociais de leitura. Por meio de uma 

pesquisa qualitativa, de cunho analítico e descritivo, apresenta o histórico, o desenho 

arquitetônico, as especificidades sociotécnicas da referida rede, bem como socializa 

dados referentes ao perfil do leitor e de algumas redes sociais de leitura. O principal 

argumento é que, em contextos de cibercultura e de borbulhantes redes sociais 

digitais, o leitor reivindica um papel de um protagonista quase espalhafatoso: não faz 

mais sentido estar solitário na sua alcova de leitura. Ele quer ser visto, notado. Deseja 

para si que os holofotes e luzes estonteantes estejam ao seu redore, com muitas 

informações alimenta a plateia, faminta por suas intimidades leitoras. O estudo conclui 

que, por se assemelhar a uma vitrine, a arquitetura do Skoob é um território fértil para 

que o exercício da espetacularização do perfil leitor aconteça. 

Palavras-chave: Skoob; Tecnologia Educacional; Espetacularização; Leitura; Rede social 

Digital. 

 

INTRODUÇÃO 

 
“Todo homem nasce como muitos homens e morre sendo único.” 

Martin Heiddeger 

 
 

As experiências no ciberespaço, a incorporação dos artefatos tecnológicos 

como elementos culturais, e a própria capacidade criativa inerente ao homem – 

potencializada pela fertilidade que o ciberespaço e as tecnologias digitais ofertam – 

insuflaram e fortaleceram as culturas digitais, ocasionando, também, uma 

efervescência das redes sociais de nicho. Essas redes, pois, agregam os interagentes 

em torno de temas de interesse e, diferente das redes sociais planetárias, como o 

Facebook ou o Twitter, o que une os usuários é o assunto. 

 

25 Publicado como capítulo de livro em SILVEIRA, Éderson Luiz. SANTANA, Wilder Kleber Fernandes 

de. (orgs). Educação e Ciências Humanas: reflexões entre as desconfianças, a utilidade do inútil e a 

potência dos saberes. Vol.2. São Carlos: Pedro e João Editores. 2020. p. 295 – 308. Disponível em: 

https://pedroejoaoeditores.com.br/wp-content/uploads/2020/08/ebookvol.-2ciecc82ncias-humanas-1.p 

df. Acesso em 20/11/2021. 

https://pedroejoaoeditores.com.br/wp-content/uploads/2020/08/ebookvol.-2ciecc82ncias-humanas-1.pdf
https://pedroejoaoeditores.com.br/wp-content/uploads/2020/08/ebookvol.-2ciecc82ncias-humanas-1.pdf
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Ante o godê multifacetado de redes sociais de nicho que germina no 

ciberespaço, escolhemos o Skoob porque se constitui um interessante objeto de 

análise: por ser uma rede social brasileira, pelas possibilidades de se acompanhar 

as exposições dos gostos e predileções leitoras, pelas ferramentas síncronas e 

assíncronas oportunizarem gestos e comportamentos leitores dos mais diversos, pela 

quantidade de usuários, mas, principalmente, interessa saber como – num cenário 

não muito animador no que diz respeito às práticas de leitura – uma rede social que 

tem nos livros e na leitura o seu sistema nevrálgico, pode crescer vertiginosamente. 

Dito isso, fruto de uma pesquisa qualitativa e de cunho analítico e descritivo, 

este artigo problematiza o lugar que a rede social Skoob assume como um terreno 

para a espetacularização das intimidades do leitor. Para tanto, apresenta o histórico, 

os dados, o desenho arquitetônico e as especificidades sociotécnicas da referida rede. 

O artigo está dividido em quatro seções. A primeira apresenta uma discussão 

sobre a emergência das redes sociais de leitura e suas implicações no processo de 

superexposição do leitor. Na segunda seção é discutido o lugar do leitor no panorama 

brasileiro e a circunscrição deste sujeito na cultura da espetacularização. Na terceira 

é apresentada a rede social Skoob, seus aspectos sociotécnicos e a interface com o 

processo de espetacularização das intimidades dos leitores. O resultado da análise 

testifica a rede social Skoob como um fértil lugar de superexposição e oferta diversas 

possibilidades para que o leitor, a partir do preenchimento do perfil, enalteça as 

próprias características de um leitor, o que tende a garantir reputação e visibilidade 

naquela rede. 

 

Por fim, na quarta seção conclui-se que, em contextos de cibercultura e de 

borbulhantes redes sociais digitais, o leitor do Skoob assume um papel de um 

protagonista quase espalhafatoso: não faz mais sentido estar solitário na sua alcova 

de leitura. Ele quer ser visto, lido, notado. Deseja para si que os holofotes e luzes 

estonteantes estejam ao seu redor e alimenta a plateia, faminta por suas intimidades 

leitoras. O Skoob é um terreno fértil para que esse exercício da própria imolação 

aconteça. 
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1 AS REDES SOCIAIS DE LEITURA COMO UM FENÔMENO CONTEMPORÂNEO 

 
O espetáculo das intimidades nas redes sociais digitais constitui-se na grande 

oportunidade àqueles que desejam, mais do que nunca, esculpir suas existências, 

através de constantes exposições de si, e que podem despertar processos de 

visibilidade, seja pelas narrativas fotográficas, videográficas ou textuais. Quaisquer 

que sejam os meios, essas exibições são marcadas por um ingrediente comum: 

grandes porções de uma privacidade explicitada, intencionalmente pública e forjada 

como matéria-prima que sedimenta as redes sociais digitais. 

O anonimato parece se vincular a uma época remota, que não encontra mais 

lugar em contexto das excitadas narrativas do eu, no ciberespaço, e que povoam as 

redes sociais digitais. A rede, portanto, proporciona a exposição de pensamentos, 

ações e toda uma sorte de narrativas para um maior número de pessoas. Assim, tende 

a descentralizar o poder de voz, delegado historicamente aos veículos tradicionais de 

comunicação e promulga a (re)construção de atores, autorias e subjetividades, 

encarnadas nos mais diversos e criativos formatos. Essas possibilidades tangenciam 

a publicação de livros, artigos, imagens, músicas, canais nas plataformas digitais e 

explode em gêneros digitais, educações múltiplas e postulados tradicionalmente 

experienciados pelas relações sociais são diuturnamente reconfigurados e 

recombinados. 

Logo, parece que a lógica das relações humanas e seus constructos advindos 

desses movimentos também segue nesse ritmo: aqui, mais do que nunca, a 

“pedagogia das conexões” (COUTO, 2014) e as “práticas crescentes das narrativas 

de si nas redes sociais digitais” (COUTO, 2014, p.48) orquestram a sinfonia das 

muitas vozes. Esse processo fomenta, além da amplificação de saberes, novos 

aprendizados (muitos ainda desconhecidos) e outra didática que se refere ao construir 

e socializar existências pessoais, materializadas nas narrativas do eu. 

As referidas narrativas do eu, no caso, perpassam as redes sociais digitais e 

aglutinam conceitos outrora opostos (público e privado), resultando numa medida na 

qual o privado se dissolve com o público. Como consequência, a intimidade se 

configura como algo anacrônico, cada vez mais esmaecida pela velocidade do tempo 

da modernidade e que altera, de maneira radical, a natureza dos cotidianos. 
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Assim, cada vez mais, é necessário ser visto, notado e proclamar para si as 

mais distintas e diversas formas de exposição. Parece que a espetacularização das 

privacidades se constitui força motriz das redes, o que angaria processos de 

visibilidades, à medida em que essas legitimam a existência dos sujeitos naquelas 

ambiências: é preciso ser visto para sobreviver nas redes do ciberespaço. 

Portanto, se instaura, nesse contexto, a “economia da atenção”, segundo 

endossou Sérgio Amadeu Silveira (2017, Posição 355): a necessidade imperativa de 

se fazer visto e notado é condição de sobrevivência nas redes digitais e estar no 

ciberespaço é experienciar, portanto, outras formas de existência. Ele se apresenta 

como um ambiente a ser explorado, devido à infinita capacidade de armazenamento 

de novas publicações sobre todo e qualquer tema. Sem dúvida, vivenciamos nos 

dias atuais a inspiração profética de Piérre Levy (1999, p.167), quando reconhece que 

o ciberespaço “[...] será o mediador essencial da inteligência coletiva da humanidade”. 

 

Quase duas décadas depois dessa reflexão, não se pode negar que o estado 

de conexão constante (JENKINS, 2014) culminou em uma ecologia ciberespacial, 

decerto característica e, em consequência, com distintos objetivos certamente 

maiores do que os imaginados por Lévy (1997). 

Toda essa gama de possibilidades também resvalou no processo de 

especialização das redes sociais. Hoje, além das conhecidas mundialmente – como 

o Facebook, Twitter, Instagram –, as redes sociais de nicho ou segmentadas 

apresentam outros caminhos para os interagentes mergulharem em temas do seu 

interesse, isso porque, ao invés de se unirem por laços de afetividade, como os 

cultivados pelas planetárias, as redes sociais de nicho aproximam as pessoas pelos 

seus gostos em comum (DANIOTTI, 2013). 

Isso posto, não é difícil encontrar os temas mais criativos, funcionais e curiosos, 

que retroalimentam algumas das discussões de usuários que experienciamnas redes 

de nicho o processo de descentralização dos conhecimentos. Nesse contexto, a 

“leitura” também desponta como assunto de interesse dos indivíduos quepovoam o 

ciberespaço. Assim, as conclusões, impressões e toda sorte de pensamentos 

decorrentes da prática leitora, enquanto exercício intelectual, ganham contornos 
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iluminados pelos palcos que as redes de nicho incentivam: aqui, o leitor ganha um 

status quo cuja reputação e autoridade lhe garantem visibilidade, voz, audiência e 

seguidores. 

 
Como resultado de uma pesquisa sobre redes sociais de leitura com recorte 

nos idiomas português, espanhol e inglês, o quadro a seguir revela algumas 

descobertas. 

Quadro 1: Redes Sociais de Leitura 
 

Anobii 
http://www.anobii.com/ 

Trata-se de uma rede social americana e desde 2008 pertence à empresa 

Amazon. Em inglês, pode ser acessada usando o perfil do Facebook. 

#Bookcamping 
http://www.bookcamping.cc/ 

É uma biblioteca aberta e colaborativa, que apresenta a maioria dos 

materiais em licenças abertas. 

Entrelectores 
https://www.entrelectores.com/ 

“Uma rede social pra gente que lê”, conforme aparece na interface. Além 

de leitores, agrega também escritores que pretendem lançar seus livros. 

Pode-se acessar usando perfil do Facebook ou Twitter. Em espanhol. 

Goodreads. 
www.goodreads.com 

Rede social cujo foco se concentra em leitores que desejam conhecer 

novos escritores e escrituras. Interface atrativa e com um acervo, em 

inglês. 

Lecturalia 
http://www.lecturalia.com/ 

Rede social espanhola e traz um rico acervo de material, escritores, 

prêmios literários e de onde se pode comprar livros digitais. Está em 

espanhol e se pode fazer login através do perfil no Facebook, Twitter, 

Google+ e Blogger. 

Lectyo 
http://lectylabred.com/ 

Os temas estão divididos e organizados, perpassando por mídias digitais, 

ilustração, literatura e viagens e literatura/leitura em casa. Em espanhol. 

LibraryThing 
http://www.librarything.es/ 

A rede social mais diversificada no que tange ao idioma: catalão, vasco, 

galego, português brasileiro, francês, inglês e latim.). Além de muitos 

livros, o foco em indicações literárias (funciona como um grande catálogo 

de resenhas, escritas de forma colaborativa.) 

http://www.anobii.com/
http://www.bookcamping.cc/
https://www.entrelectores.com/
http://www.goodreads.com/
http://www.lecturalia.com/
http://lectylabred.com/
http://www.librarything.es/
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Libros.com 
https://libros.com/ 

Voltada para compra e venda de livros entre os próprios usuários. Em 

espanhol, possui um vasto catálogo com mais de 300mil títulos, escritos 

em diversos idiomas. Em espanhol. Por ser de vendas, há versão para o 

Instagram e o Twitter. 

Librote 
https://www.librote.com 

Foca na sociabilidade entre os usuários da rede. Nela se pode formar 

comunidades de leitores por meio dos temas, livros e autores. Em 

espanhol, permite acesso pelo perfil no Facebook, Twitter ou Google+. 

LivraLivro 
https://www.livralivro.com.br/ 

O foco dessa rede é a troca de livros. A cada livro enviado, se ganha um 

ponto que pode ser trocado por outro livro. É como se fosse um grande 

escambo, mas com leitores de todo o Brasil. 

Livreto 
http://livreto.co/ 

“A rede social permite que usuários troquem mensagens e visualizem 

suas estantes virtuais, ao mesmo tempo em que as publicações podem 

ser compartilhadas no Facebook, Twitter e Google+”. Em português. 

(RIBEIRO, Daniel. In: 

http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/livreto-app.html. 

Minhateca 
http://minhateca.com.br/ 

Site para arquivo e compartilhamento, em nuvem, de textos e outros 

arquivos, na versão gratuita ou paga, tanto no site, quanto em forma de 

um aplicativo para Android. Em português. 

Orelha de Livro 
http://www.orelhadelivro.com.br 

/ 

Interação direta entre leitores, onde se pode montar/organizar uma 

biblioteca particular de leitura. Pode ser acessada pelo Facebook e está 

em português. 

QueLibroLeo.com 
http://www.quelibroleo.com/ 

Oportuniza relações de sociabilidade entre os usuários e à medida em 

que se publica resenhas/impressões. Em espanhol. 

QuieroLeer 
http://quieroleer.com/ 

Permite a socialização de leituras e publicação de resenhas, formando 

assim, uma rede bastante colaborativa e enriquecedora de leituras e 

impressões do que fora lido. Em espanhol. 

Sopa de libros 
http://www.sopadelibros.com/ 

Foco na interação entre leitores, a partir das resenhas escritas. Em 

espanhol, pode-se acessar através do Facebook e Twitter. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 
Através das informações trazidas no quadro, é notório afirmar que a coluna de 

sustentação dessas redes sociais digitais centra-se nos movimentos de leitura que 

são forjados pelos seus interagentes. 

Dessa maneira, constituem-se terrenos férteis para a exposição de si, por meio 

de predileções leitoras, de indicações literárias, de publicização de gostos, tudoo que 

outrora era feito nos recônditos privados da intimidade ou em pequenos grupos e 

comunidades nos quais o leitor estava inserido. 

https://libros.com/
https://www.librote.com/
https://www.livralivro.com.br/
http://livreto.co/
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/livreto-app.html
http://minhateca.com.br/
http://www.orelhadelivro.com.br/
http://www.orelhadelivro.com.br/
http://www.quelibroleo.com/
http://quieroleer.com/
http://www.sopadelibros.com/
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2 O PERFIL DO LEITOR BRASILEIRO: UM BREVE PANORAMA 

 
Mesmo em face do pessimismo em relação às práticas de leitura e à quantidade 

de leitores bastante comum no panorama brasileiro, a quarta edição da pesquisa 

Retratos de Leitura no Brasil apontou um crescimento no contingente de leitores26: de 

50% em 2011 para 56% em 2015 e fez a média subir de 4 para 4,96 livros lidos por 

ano. A média de idade dos leitores brasileiros é de 35 anos e dos 104,7 milhões de 

leitores, 52% é composto por mulheres. 

O fator que mais influencia o leitor brasileiro na hora de escolher um livro é o 

tema/assunto (30%), seguido do “autor” (12%) e “dicas de outras pessoas” (11%). 

Normalmente, os leitores leem em casa (81%), na sala de aula (25%) e em bibliotecas 

em geral (19%). 

Para além da quantidade de leitores, a pesquisa indicou um crescente aumento 

no número de brasileiros que acessam a internet, que passou de 81 milhões em 2011, 

para 127 milhões no ano de 2015. A maioria dos leitores-internautas situa-se na faixa 

etária entre os 18-24 anos, pertence ao gênero masculino (53%) e está nas classes B 

(43%) e C (42%). Desses, 42% estão no Sudeste, 23% no Nordeste, 12% no Sul, 10% 

no Centro-oeste e 7% no Norte. E, ao se apurar o suporte de leitura mais utilizado por 

esses indivíduos, aparece o celular ou smartphone (56%), computadores (49%), 

tablets (18%) e e-readers (4%). 

Ainda sobre as práticas de leitura desenvolvidas na internet, o estudo apontou 

alguns comportamentos leitores que merecem sinalização: 52% realizam leituras de 

notícias e informações em geral, 35% estudos e pesquisas para a realização de 

trabalhos escolares, 32% buscam aprofundamento no conhecimento a respeito de 

temas de interesse pessoal e 15% realizam leituras em livros. 

Em uma sociedade na qual o consumo de livros ainda é bem tímido, qualquer 

iniciativa que vise ao fomento das práticas de leitura e, consequentemente, à 

formação de sujeitos leitores, constitui-se válida e merece ser estudada. Essa é a 

 

26O conceito assumido pela pesquisa é o de que leitor é um indivíduo que leu pelo menos partes de um 

livro – impresso, digital ou eletrônico, áudio livros, livros em braile, apostilas escolares (exceto manuais, 

catálogos, folhetos, revistas, gibis e jornais) nos últimos três meses. C.f. 

<http://prolivro.org.br/home/images/2016/RetratosDaLeitura2016_LIVRO_EM_PDF_FINAL_COM_CA 

PA.pdf> Acesso em 15/05/2020. 

http://prolivro.org.br/home/images/2016/RetratosDaLeitura2016_LIVRO_EM_PDF_FINAL_COM_CAPA.pdf
http://prolivro.org.br/home/images/2016/RetratosDaLeitura2016_LIVRO_EM_PDF_FINAL_COM_CAPA.pdf
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principal justificativa para a escolha pela rede social Skoob enquanto objeto de 

pesquisa. 

 

 
3 O SKOOB COMO TERRITÓRIO DE PESQUISA: incursões metodológicas 

 

 
Este trabalho é fruto de uma pesquisa qualitativa, de cunho analítico e 

descritivo (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2012). Para a construção dos dados, 

analisamos a interface da rede social Skoob e os elementos sociotécnicos que 

oportunizam ao interagente o preenchimento do perfil e analisamos de quais maneiras 

corroboram para o processo de superexposição das predileções leitoras deste sujeito. 

Criado em 2009, pelo brasileiro Lindenberg Moreira, o Skoob possui quase 3 

milhões de membros, distribuídos em aproximadamente 5 mil grupos de discussões, 

em torno de 6 milhões de livros cadastrados. Desse modo, considerando o contexto 

nacional, que descortina a situação das práticas de leitura e a efervescência das 

redes digitais, a definição27 do Skoob é bastante assertiva: “Somos a maior rede 

social para leitores do Brasil!” 

Em relação aos elementos sociotécnicos, o site possui ferramentas 

interdependentes que cooperam para que os leitores construam, ressignifiquem e 

publicizem suas predileções leitoras, revelem seus gostos através da escrita e se 

arrisquem a registrar suas impressões através da publicação de resenhas. Importante 

sinalizar que, mesmo se tratando de um espaço típico para socialização de 

informações acerca de livros e leitura, o site não disponibiliza livros em arquivo para 

a leitura digital. 

Contudo, para além do funcionamento como uma estante, os itens que 

desenham o perfil do leitor conectado maceram os obstáculos da privacidade e da 

intimidade e desobstruem a existência silenciosa e discreta do leitor, afinal de contas, 

no contexto de cibercultura, a “conectividade tornou-se um modo de existir!” (COUTO, 

2015). 

O Skoob incentiva a superexposição do perfil do leitor, uma vez que toda a 
 

 
27 C.f.: < https://www.skoob.com.br/inicio/quem_somos> Acesso em 15/05/2020. 

https://www.skoob.com.br/inicio/quem_somos
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construção desse perfil corrobora para a legitimação das práticas de leitura, mas que 

precisam ser publicadas e devem ser vistas naquela comunidade de leitores. É um 

DNA insculpido num letreiro de neon que, numa noite sem estrelas, reclama para si 

a atenção da leitura involuntária. Neste instante, deixa de ser uma estante e assume 

o lugar de vitrine: ao preencher o perfil, os usuários são seduzidos a escancararem as 

suas intimidades leitoras, uma vez que essa estratégia contribui para construir uma 

boa reputação (SANTANA, 2014). 

A persona do leitor, culturalmente recolhida à solidão e envolta numa atmosfera 

quase feérica, silenciosa, introspectiva, agora reivindica os holofotes das visibilidades 

das redes. Nos palcos forjados para si e com a ajuda das ferramentas do Skoob, esse 

indivíduo precisa se mostrar, no qual a discrição é um elemento esmaecido na 

memória de comportamentos leitores. 

No banquete das intimidades, engendrado pelo próprio indivíduo, o consumo 

voraz das subjetividades (PRIMO, 2009) se constitui o manjar oferecido a uma plateia 

faminta e jamais satisfeita. É preciso alimentá-la, pois, continuamente, ofertando o 

próprio corpo, personificado na e predileções leitoras. 

Por conseguinte, a fim de apresentar as ferramentas do Skoob que excitam a 

exposição do leitor, constituem-se insumos das visibilidades conectadas. A figura 1 

demonstra a tela inicial da referida rede no momento em que o usuário se conecta. 

Figura 1: Print da tela inicial do perfil no Skoob. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2020. 
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Como se percebe, o desenho da rede assume uma posição de cartão de visita 

amplificado e que está exposto numa vitrine. Os elementos adornam os contornos do 

perfil do leitor e lhe conferem uma certa reputação, construída, principalmente, em 

relação à quantidade de livros lidos, desejados e o paginômetro (3). Ao lado da 

identificação nominal do indivíduo (1), há a classificação do skoober consoante o 

padrão a que pertence. No caso, o status “plus amarelo” indica que o skoober tem 

possibilidade de trocar livros com outros usuários e após enviar 2 exemplares, recebe 

créditos e tem o perfil “elevado” à categoria “azul”, a mais respeitada quando se refere 

às trocas. Esse status testifica que o skoober é íntegroe com ele se pode realizar 

qualquer troca de livros, com uma considerável segurança e eleva o grau de 

reputação do interagente naquele espaço. 

A seção 2 aponta o percurso de leitura do skoober. Estrategicamente localizada 

no centro superior da página, indica a quantidade dos livros “lidos”, os quese está 

“lendo”, que se deseja ler, “relendo”, “abandonados” e as “resenhas” escritas, tudo 

devidamente quantificado. Logo abaixo dessa seção, vislumbra-se o juízo de valor 

atribuído mediante o percurso de leitura: “favoritos”, “tenho”, “desejados”, 

“emprestados”, “troco” e “meta”. 

Ligado ao registro dos livros lidos há o “Paginômetro” (3), que, como o nome 

sugere, revela o somatório das páginas de todos os livros lidos e cadastrados pelo 

skoober. Ao clicar em qualquer uma dessas abas, outra janela se abre, levando o 

usuário à ferramenta “estante”, na qual se pode ver os livros cadastrados e observar 

as resenhas e as avaliações da obra. 

A aba 10, por conseguinte, ao ser ativada, possibilita que todos esses 

movimentos anteriores sejam publicados no mural do usuário na rede social 

Facebook, o que demonstra que, atualmente, quase todas as redes convergem e 

dialogam com outras planetárias – o que amplia a possibilidade de ser visto e 

transformam o Skoob num interessante palco para a performance do leitor, ou, 

conforme assevera Neal Gabler (1999, p.157), o transforma em “entretenimento 

humano”. 
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É pertinente ressaltar que, como se trata de uma rede que sobrevive de 

investimentos externos, especificamente da publicidade de editoras, há presença 

constante de propagandas (8), de lançamentos de livros e de material para consumo 

dos leitores e isso se constitui um atrativo para a comercialização, por se estar num 

terreno fértil para uma editora: uma rede social composta por ávidos leitores. 

O Skoob oportuniza, também, que os leitores se adicionem uns aos outros. 

Dessa forma, a rede de “amigos” (4), os “autores” (5), os “grupos” (6), as “editoras” 

(7) se consolidam à medida em que as interações acontecem. Essa aba retrata bem 

a descrição da rede, logo na entrada: “Livros, autores, histórias e amigos, todos 

conectados no Skoob! ”. 

Assim, para além da utilização como uma estante, um repositório ou uma 

grande vitrine individual, em que, publicamente, faz-se checklist dos percursos (atuais, 

pretéritos e/ou futuros) de leitura, o Skoob incentiva o que outras redes planetárias já 

fazem há tempos: o engajamento, a criação e o fortalecimento de amizades, bem o 

contato direto com autores ou o assédio de autores com os possíveis leitores de sua 

obra e a criatividade na divulgação das próprias obras. 

Importante sinalizar que, muito embora o Skoob surja como uma interessante 

proposta de agregar leitores e leituras, a “linha de tempo” dos indivíduos não incentiva 

a interatividade, a discussão, as exposições performáticas das intimidades. 

Finalmente, parece que o Skoob funciona perfeitamente como uma vitrine, na 

qual a imagem do leitor é construída, (re)significado e legitimado ante a comunidade 

de leitores da qual faz parte. Se partirmos do pressuposto de que as “formas 

socioculturais materializadas pelos meios de comunicação” (LUCENA, 2016, p.280) 

tendem a influenciar comportamentos outros, o Skoob, portanto, surge como mais um 

lugar de empoderamento do sujeito leitor, de consolidação e fortalecimento das 

reputações e tende a ofertar ferramentas diversas, para que, a partir dos rastros das 

predileções leitoras, o skoober conquiste uma certa autoridade diante daquela 

comunidade de leitores da qual faz parte. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO ARTIGO 3 

 
Ainda é senso comum, pois, associar o livro impresso à sabedoria de quem o 

detém entre as mãos. Ou seja: ler, como uma atividade intelectual confere, àquele que 

a pratica, um status inconteste de erudição, posto que a quantidade de páginas/livros 

lidos é diretamente proporcional ao o conhecimento que se extrai delas. 

Estar com um livro impresso nas mãos, sobretudo se volumoso e cujo escritor 

for o socialmente aceito e legitimado por agências institucionais como a escola, 

universidades, dentre outras, tende a proporcionar olhares de aprovação 

acompanhados do veredicto indelével: trata-se de um indivíduo culto. 

Quando se trata de uma rede social de nicho, que tem na leitura o seu sistema 

nevrálgico, como é o caso do Skoob, e, ao se observar o reconhecimento social 

promulgado ao leitor, percebe-se que as ferramentas que adornam a criação do perfil 

skoober tendem a legitimar essa ideia histórico e culturalmente impregnada na 

sociedade. 

Assim, a arquitetura do Skoob reclama os holofotes para a superexposição da 

intimidade leitora, considerando, principalmente, as subjetividades e características 

específicas de um leitor mais discreto que outrora guardava para si tais informações, 

como livros e autores preferidos, estilos e gêneros mais desejados e, a partir da 

espetacularização ocasionada mediante a interface da rede, inevitavelmente insere- 

o em um processo de ranqueamento que atribui aos interagentes daquele espaço um 

status quo: um leitor quase uma traça. 

Cultural e historicamente reverenciada no imaginário popular, a figura do leitor 

era quase sempre desenhada sob o estereótipo de um ser folclórico e insculpido em 

suas práticas de leitura todo uma liturgia romântica: era preciso se criar uma atmosfera 

para que o ritual mágico da leitura pudesse acontecer. A prática hermética e 

higienizada da solidão introspectiva. 
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Assim, o Skoob se constitui em um terreno profícuo para que o leitor emerjade 

maneira rutilante e, de forma proposital, angarie diversos olhares e construa uma 

reputação naquela rede e mesmo em face dessa característica, o seu desenho não 

oportuniza um envolvimento mais profundo no que tange às publicações dos 

skoobers, por ser verticalizado. Não há motivos para se discordar das predileções 

leitoras de outrem e isso parece não ser um impeditivo para aqueles que desejam 

enaltecer-se. 

Por fim, parece que o Skoob se aproxima mais dos moldes de um altar – onde 

se pode apenas contemplar e em alguns casos, cultuar -, do que propriamente um 

palco, no qual o protagonismo dos leitores baila e eles podem ser vistos, cultuados e 

admirados como uma entidade. 
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Artigo 4. A ESPETACULARIZAÇÃO DE SI NAS MÍDIAS SOCIAIS: o/a 

leitor/a-espetáculo e as pedagogias da visibilidade28
 

 

 
Resumo 

 
O presente artigo propõe apresentar os principais temas que emergiram das postagens dos 

interagentes do Facebook “Skoob: o que anda lendo?”, bem como discutir o conceito de pedagogias  

da visibilidade. Entende-se relevante abordar o sentido que o conceito de pedagogias da visibilidade, 

que no contexto atual, constituem materialidades simbólicas de uma nova maneira de se fazer existir 

frente a emergência das mídias sociais. Foi utilizada a análise de conteúdo como técnica de pesquisa. 

Os resultados apontam que o valorizado em uma rede social, enquanto comunidade de leitores, são os 

temas que mais enaltecem a visibilidade dos leitores. A discrição comedida e a introspecção, como 

marca da personalidade leitora, não é uma característica significativa no/a leitor/a-espetáculo das 

mídias sociais. O estudo apontou que este leitor clama visibilidade e dela depende a sua sobrevivência 

nos espaços virtuais e estes, por sua vez, incitam-no a assumir um comportamento de auto 

celebrização. Este texto também apresenta uma matriz das pedagogias da visibilidade do leitor 

espetáculo com base na tipificação das postagens no grupo observado. Destaca que a matriz permite 

agregar informações acerca das pedagogias da visibilidade das quais os leitoresfizeram uso para 

serem vistos. As considerações finais apontam que nas redes sociais, ao se comportar como uma 

celebridade, o leitor deixa de lado os silenciosos espaços introspectivos e solitários nos quais realizava 

suas leituras e tinha garantida a inviolabilidade dos seus gestos de leitor 

em troca da visibilidade a partir da espetacularização de si. 

Palavras-chave: Leitor. Mídias Sociais. Sociedade do Espetáculo. Pedagogias da visibilidade. 

Sociedade da transparência. 

 
Abstract 

 
This article proposes to cedido the main themes that emerged from the posts of Facebook interactors 

“Skoob: what are you cedido?”, as well as to discuss the cedidorn visibility pedagogies. It is considered 

relevant to address the meaning of the cedidorn visibility pedagogies, which in the current cedido, 

constitute symbolic materialities of a new way of making oneself exist in the face of the emergence of 

social media. Content analysis was used as a research technique. The results show that what is 

valued in a social network, as a cedidor of readers, are the themes that most enhance the visibility of 

readers. Moderate discretion and introspection, as a hallmark of the reader personality, is not a 

significant feature in the reader/a-spectacle of social media. The study pointed out that this reader claims 

visibility and its survival in virtual spaces depends on it, and these, in turn, encourage him to assume a 

self-celebration behavior. This text also cedidor a matrix of the pedagogies of visibility of the spectacle 

reader based on the typification of posts in the observed group. It highlights that the matrix allows for 

the addition of information about the pedagogies of visibility that readers used to be seen. The final 

considerations point out that on social networks, by behaving like a cedidor, the readerleaves aside the 

cedido introspective and lonely spaces in which he performed his readings and was guaranteed the 

inviolability of his reader’s gestures in cedido for visibility through the spectacularization of you. 

Keywords: Reader. Social media. Society of the Spectacle. Visibility pedagogies. Transparency cedido. 

 
28 Artigo submetido à Revista Conjectura: Filosofia e Educação, editada pela Universidade de Caxias 

do Sul, RS. C.f. http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conjectura. Acesso em 15/10/2021. 

http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conjectura
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1 INTRODUÇÃO 

 
É preciso estar sacudido, inflamado, despertando a emoção, agindo sobre suas 

paixões, excitando os corações pela teatralização veemente do discurso e pela vivacidade 

da expressão e dos gestos. 

Gilles Lipovetsky 

 

 
No contexto efervescente das redes e mídias sociais, o indivíduo toma para si a 

tarefa de narrar suas proezas, usa a própria privacidade como munição e a dispara 

sem nenhum pudor ou parcimônia como elemento que angaria para si os mais 

diversos olhares, materializados em likes e views. A lógica de ser visto insufla e 

reenergiza as subjetividades dos usuários das redes e lhes oferece processos novos 

de ressignificação da própria existência, haja vista que a sobrevivência nas redes 

depende, exclusivamente, do engajamento causado pelo que esse indivíduo 

manifesta enquanto usuário desse habitat. 

Os estratos da vida íntima e corriqueira parecem assumir um lugar que merece 

ser publicizado. Tudo, absolutamente tudo, se ritualizou e hoje pode ser visto em 

lances das telas touch screens: do almoço habitual à rotina de limpeza de pele; do 

conserto do carro ao dia-a-dia da vida de um recém-nascido; da cirurgia plástica aos 

desafetos entre vizinhos ou outros usuários da rede; dos desabafos próprios para uma 

sessão de psicoterapia às cenas e predileções de leitura. 

Essa última manifestação de exposição – a da intimidade leitora, no caso – vai 

de encontro à visão cultural e historicamente construída sobre o perfil do sujeito leitor. 

Se antes era vislumbrado como um indivíduo solitário e recolhido em sua alcova de 

leitura, quando do seu exercício leitor, atualmente, ao adentrar pelos caminhos das 

redes sociais, esse sujeito se transforma e reclama para si a visibilidade tão cara no 

ecossistema das redes nas mídias digitais. 

Dito isso, se cada vez mais pessoas adubam os terrenos dos quais nas mídias 

sociais germinam a espetacularização das vidas privadas, o leitor espetáculo – aquele 

que lança mão de uma série de estratégias para que logre para si mesmo o êxito de 

uma visibilidade engajada e uma reputação ilibada e admirada em sua 
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comunidade – encontra um ambiente propício para que as suas narrativas de si, 

entremeadas de gestos, cenas e predileções de sua intimidade floresçam nas redes. 

Desse modo, a pertinência científica deste estudo sobre as pedagogias da 

visibilidade, no contexto da rede social “Skoob: o que você anda lendo”, está em 

abordar o conceito na condição atual do leitor, a partir de materialidades simbólicas 

de uma nova maneira de se fazer existir frente a emergência das redes sociais. 

Também é possível ser destacado como relevante a emergência do debate em 

Educação sobre temas como visibilidade, redes sociais e espetacularização dos 

sujeitos. 

Este artigo, fruto de pesquisa qualitativa e de cunho descritivo e analítico, tem 

como principal objetivo discutir o lugar que o/a leitor/a assume enquanto narrador/a 

de si, no contexto do grupo do Facebook “Skoob: o que você anda lendo”. Como pano 

de fundo, apresenta os principais temas que emergiram das postagens dos sujeitos 

leitores e a partir deles, problematizamos o conceito de pedagogias da visibilidade. 

Para tanto, a partir de prints das postagens retirados do referido grupo, busca 

corroborar o principal argumento deste texto: diferente do que antes se esperava de 

um/a leitor/a, histórica e culturalmente, — a discrição comedida e a introspecção como 

marca da personalidade leitora — o/a leitor/a da rede clama visibilidade e dela 

depende a sua sobrevivência, enquanto sujeito engajado, nas redes sociais como 

espaços de interação e busca por visibilidade. Estes espaços, por sua vez, incitam a 

assumir um comportamento de auto celebrização, que é valorizado pela rede social 

enquanto comunidade de leitores. 

 

 
2 O/A LEITOR/A DA SOCIEDADE DA TRANSPARÊNCIA: o espetáculo e as 

pedagogias da visibilidade 

Nesta seção são apresentadas as principais categorias temáticas que julgamos 

relevantes para entender a pedagogia da visibilidade do/a leitor/a no contexto 

contemporâneo. Inspirados pela sociedade do espetáculo, pela sociedade da 

transparência e a singularidade das mídias sociais, os conceitos permitiram 
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analisar a tipificação das postagens desse leitor/a espetáculo e suas pedagogias da 

visibilidade. 

A humanidade quase sempre buscou por pessoas que estivessem à frentedos 

grandes movimentos e que representassem a voz das multidões. Líderes, guerreiros, 

heróis e deuses estiveram presentes nas narrativas históricas de distintas sociedades 

em épocas diversas. 

Com o advento da comunicação em massa, os sujeitos atuais em evidência 

ganham contornos de celebridade e a eles é delegado o poder de serem porta-vozes 

dos sentimentos, valores, ideologias e estatutos contemporâneos dos grupos aos 

quais se fazem representados. Heróis e heroínas que em tempos outros carregavam 

multidões pelo seu poder de persuasão atualmente se aproximam àqueles/as em 

cujos perfis nas redes sociais aglomeram milhões de seguidores. 

Logo, a efervescência das redes sociais evidenciou a busca pela visibilidade 

midiática, que tornou-se um elemento incansável do processo de ser conhecido. As 

narrativas do eu se constituíram em um poderoso recurso para angariar para si a fama 

tão almejada nas redes, que deveria superar os 15 minutos de fama, profetizado pelo 

Andy Wahrol em 1950. 

Em relação a isso, estudos sobre espetacularização da vida privada (SIBILIA: 

2003ª, 2003b, 2008) protocolos de exibicionismo (PRIMO: 2008 ; PRIMO et al, 2015), 

ações mediadas de visibilidade e reputação (SANTANA, 2015), vigilância (BAUMAN, 

2013) disparam tensionamentos de que estar em uma rede de mídia social implica 

assumir que o anonimato agora faz parte de um lugar do passado. 

Neste contexto, o processo de celebrização definido por Daniel Boorstin (1992) 

se assemelha à formação de um pseudoevento humano. No caso, é qualqueratividade 

ou acontecimento forçado ou trivial, que objetiva ganhar atenção e/ou virar notícia e 

não é novidade que as notícias atuais que mais ganharam visibilidade giram em torno 

da vida das celebridades: de fotos vazadas “acidentalmente”, inícios e/ou términos de 

relacionamento, traições, brigas, alguma fala considerada polêmicae, mais em voga, 

quando uma celebridade deixa de seguir a outra em determinada mídia social. 
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Desta maneira, partindo do pressuposto de que os indivíduos estão situados 

em um determinado tempo e espaço e que o sujeito é uma entidade psicossocial 

(RICHE, 2006), as mídias sociais se configuram em um terreno fértil para que as 

narrativas do eu – implicadas de uma verossimilhança forjada e embebidas de 

privacidades despudoradas – encharquem as telas, alcancem olhares e fomentem um 

comportamento peculiar: o processo de auto celebrização assumido por sujeitos 

outrora anônimos. 

Isto posto, os usuários da rede deixam de ser sujeitos comuns para se tornarem 

celebridades virtuais (pelo menos aos próprios olhos): oferecem as suas privacidades 

e compartilham, publicamente, as suas rotinas. Logo, estar na rede e angariar a 

atenção de outrem mediante as próprias narrativas de si tem gerado processos 

interessantes de reconfiguração das intimidades: se na Sociedade do Espetáculo 

(DEBORD, 1997), era necessário garantir o mistério de uma vida discreta e deixar 

desvelar átimos de uma intimidade resguardada, na Sociedade da Transparência 

(HAN, 2017) a espetacularização da vida privada passa a ser a nova ágora 

experienciada pelos interagentes da rede. 

Portanto, ao ritualizar seu dia-a-dia, os sujeitos vivenciam a necessidade de 

constante redefinição do “eu”, ainda mais intensa do que aquela que experienciam 

nos ambientes “físicos”. Assim, nos aproximamos da ideia de Couldry (2017), quando 

afirma que as redes oportunizam outros processos de transformação dos 

reconhecimentos. Se na Antiguidade os homens ingressavam na vida pública através 

da política para fugirem do esquecimento causado pelo anonimato da vida privada 

(ARENDT, 2010), consideramos que o reconhecimento garimpado pelos interagentes 

das mídias sociais se constitua um prêmio a ser conquistado diuturnamente, tendo 

em vista a própria efemeridade da fama e da visibilidade advinda pela liquefação da 

sociedade hodierna . 

Em uma linha semelhante, Campanella (2018) propõe que tais processos de 

transformação incidem em uma busca por novas formas de reconhecimento. Aqui, 

as celebridades lançam mão das diversas estratégias para se manterem à vista de 

outros interagentes e garantir para si, o reconhecimento midiático do “princípio da 

popularidade” (VAN DIJCK, 2013). Para o autor, este princípio está intimamente 
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atrelado à lógica da quantificação, ou seja: a popularidade de um indivíduo está ligada 

à quantidade de seguidores e “amigos” que possui na rede social e esses números 

resultam em uma maior valorização pessoal desta celebridade. 

Nesta ordem de ideias, os usuários que vivem em mídias sociais criam o perfil 

que realmente querem mostrar (a máscara que melhor se adapta) para atrair mais 

seguidores ou apenas para obter a aceitação. O perfil é produzido a partir de 

informações que mudam conforme a rede social, mas geralmente é construído com 

dados básicos, como idade, localização geográfica e interesses, para citar alguns. 

Nesse contexto, Han (2017) chama atenção que a sociedade atual precisaria 

retomar o exercício da distância. O autor compreende que esses círculos velozes do 

capital, da informação e da comunicação efêmera são incongruentes com os lugares 

de refúgio e discrição. 

Também, vale ressaltar que esse movimento incide no que Gerlitz e Helmond 

(2013) chamaram de “economia das curtidas” (like economy): mediante a quantidade 

de curtidas ou viwes que uma postagem recebe e a capacidade de ser rastreada via 

plug-ins, podem se configurar num rentável nicho financeiro. O veredito da sociedade 

positiva é este: “me agrada” Han (2017). 

Logo, para além de um poderoso dispositivo que angaria cifras homéricas, tanto 

no que diz respeito às grandes e midiáticas propagandas, veiculadas maciçamente 

por intermédio das redes sociais digitais, esses sites se transformaramem verdadeiras 

plataformas emocionais (LIPOVETSKY, 2020). Para o autor, o sucesso meteórico das 

redes sociais digitais, especialmente o Facebook, se dá pelo fato da possibilidade de 

os indivíduos se escorarem, também, em muletas afetivas: arede promove encontros 

com amigos e familiares distantes, proporciona novas relações, mas acima de tudo, 

há possibilidade de o indivíduo criar suas cenas cotidianas nas quais é o personagem 

principal e “projetar uma imagem favorável de si, com vistas à likes que adulam o ego” 

(LIPOVETSKY, 2020, p.197). 

Por conseguinte, as redes sociais criaram um “novo mundo” e espaços 

simbólicos onde a máscara é o próprio rosto, que é trocado na velocidade da rede, da 

tecnologia e conforme o conteúdo da narrativa, que precisa ser constantemente 
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ressignificado. A essas estratégias, didaticamente pensadas, considerando o próprio 

ritual concernente ao processo que perpassa desde o planejamento inicial, às ações 

meticulosamente pensadas em relação às exposições do eu, bem como as possíveis 

reações do público-alvo a quem se destina tais narrativas, chamamos de pedagogias 

da visibilidade. 

Entendemos como pedagogias porque – além de serem planejadas estratégica 

e didaticamente, considerando o horário de publicação, a linguagem, o público a que 

se destina, a periodicidade, e principalmente, a possibilidade de modificar 

comportamentos e pensamentos – são processos de (re)construção de novas 

subjetividades. Esse não é um processo unilateral, pelo contrário: ao utilizaras 

pedagogias da visibilidade o indivíduo também se (re)constrói enquanto agentede 

uma ação metodologicamente organizada. 

Ademais, esse conceito de pedagogia encontra amparo nos Estudos Culturais 

(ESCOSTEGUY, 1998) e Estudos Culturais em Educação (COSTA; SILVEIRA; 

SOMMER, 2003), quando tomam as ações, os sentidos e os valores empreendidos 

nos movimentos dos interagentes das rede como elementos de análise qualitativa. 

Assim, aos se autocelebrizarem, o lugar de desimportância do anonimato é deslocado 

pelos holofotes das pedagogias da visibilidade. 

Essa dinâmica de construção de celebridades tendeu a reconfigurarestruturas 

e fazer estremecer modelos históricos e culturalmente cristalizados nas sociedades, 

como o perfil de leitor, por exemplo. Dessa forma, quando inserido no contexto das 

redes sociais, é permitido ao leitor socializar suas narrativas de leiturae expor suas 

impressões e predileções de livros, compartilhar gestos de leitura (seja por meio de 

selfies, trechos do livro, indicações literárias, críticas, dentre outros). Essas 

pedagogias da visibilidade contribuem para o fortalecimento e retroalimentação das 

comunidades virtuais nas quais habitam. Estes comportamentos reorganizam o lugar 

de leitor e também de leitura, conforme identificamos em nossas observações na rede 

“Skoob: o que anda lendo?”. 

Em face às redes sociais, este leitor assume o papel de protagonista que, 

através de uma visibilidade mediada (SANTANA, 2014), abandona o anonimato do 
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passado: não faz mais sentido estar solitário no seu quarto de leitura. Ele clama por 

ser visto, lido, notado. Deseja para si que os holofotes e luzes estonteantes estejam 

ao seu redor e alimenta a plateia, desejosa por suas intimidades leitoras e todo o tipo 

de comportamento que reforce o seu status de um leitor. Denominamos este sujeito 

integrante como “leitor espetáculo”. 

Esta ação em expor seus gestos, intimidades e narrativas de leitura incidem 

no que Santana e Couto (2015) endossam como uma forma de alcançar valorização 

social. Portanto, as redes sociais conferem o protagonismo dos leitores que bailam e 

realizam suas narrativas pirotécnicas de seu perfil leitor e mediante o processo de 

socialização entre e com os outros usuários da rede, dão mais força para que esta 

engrenagem continue a girar. 

 

 
3 METODOLOGIA 

 
Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, de cunho descritivo e analítico, foi 

necessário lançar mão de técnicas específicas para se chegar a um volume de dados 

e, consequentemente, ampliar a compreensão do fenômeno estudado. 

Em vista disso, como método de pesquisa utilizamos a análise de conteúdo 

(AC) preconizada pela pesquisadora Lawrence Bardin (1977). Para a autora, a AC é 

um conjunto de técnicas de análise de comunicações que lança mão de 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo de mensagens. 

Portanto, seguimos os seus procedimentos metodológicos, conforme as fases: pré- 

análise, a exploração do material e o tratamento dos dados. 

Estivemos imersos durante a realização do estudo no grupo29 do Facebook 

“Skoob: o que anda lendo?” durante trinta dias. Nesse período, através de uma 

observação sistemática encoberta, acompanhamos as postagens dos membros do 

grupo em turnos aleatórios, durante momentos da manhã, da tarde e parte da noite, 

 
 
 
 

29 Justificamos a imersão no referido grupo por ser a comunidade do Skoob na rede social Facebook 

com mais membros: um pouco mais de 50 mil indivíduos. 
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no mês de fevereiro do ano de 2020. Desse modo, todas as postagens observadas 

na mídia social são do ano de 2020. 

O software FireShot30 foi utilizado para a construção do corpus de análise, 

através dos prints das postagens. O referido grupo, administrado por 10 pessoas, faz 

parte de uma grande comunidade virtual, na qual agrega um pouco mais de 60 mil 

leitores/as quase sempre interessados/as nas discussões sobre leitura,bibliotecas, 

promoções e trocas de livros entre os interagentes. Para além disso, as narrativas 

performáticas dos/as leitores/as chamaram a atenção, estimulando este estudo. As 

postagens incitaram a necessidade de apreciação do feed de notícias desta rede no 

Facebook, mas conforme os preceitos de uma pesquisa acadêmica. 

O título do grupo faz uma alusão a uma rede social brasileira exclusiva para 

leitores: Skoob. Trata-se, pois, de uma rede social de nicho onde, diferente das redes 

sociais planetárias, seu foco está no tema e não necessariamente no usuário 

integrante. No caso, Skoob tem em seu sistema nevrálgico a leitura como principal 

tema de discussão entre seus integrantes e seu nome advém da tradução da palavra 

“livros” escrita em inglês de trás para frente: “books”. Tivemos contato pela primeira 

vez com esta rede por meio de um link socializado por um de seus membros. 

Mais adiante, no que diz respeito à análise de conteúdo, ainda na fase de pré- 

análise, elencamos como objetivo a seleção de todo o material a fim de cedi-lo 

operacional no estudo. E dos 2.154 prints capturados, elegemos 1.076, porque,como 

assevera a própria estudiosa, nem todo material de análise é suscetível de darlugar a 

uma amostragem (BARDIN, 1997). Vale salientar que, para a produção desteartigo, 

destacamos alguns dos 1.076 posts que selecionamos para realização do estudo. 

Considerando que o Mercado não faz mais do que aproveitar as tecnologias de 

comunicação digital para vender de tudo nos espaços onde nos mostramos, numa 

mídia social, como Facebook, não é diferente (CRUZ, 2017). Então, como 

30 C.f Disponível em: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/take-webpage-screenshots/mcbpblocgmgfnpjjppndjkmgjao 

gfceg. Disponível em 15.12.2020. 

https://chrome.google.com/webstore/detail/take-webpage-screenshots/mcbpblocgmgfnpjjppndjkmgjaogfceg
https://chrome.google.com/webstore/detail/take-webpage-screenshots/mcbpblocgmgfnpjjppndjkmgjaogfceg
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critério de filtro descartamos propagandas, textos panfletários, materiais político- 

partidários e postagens realizadas por perfis institucionais (de editoras, escolas 

públicas e privadas, faculdades e centros universitários, cursinhos, bibliotecas 

públicas, livrarias, lojas ou departamentos comerciais.). Diante dessa filtragem, 

permaneceu o que realmente tivesse ligação direta com o tema “leitura” e 

demonstrasse marcas de autoria. 

Por conseguinte, de posse do material selecionado, fizemos a leitura flutuante, 

quando tivemos o primeiro contato com os textos e capturamos genericamente o 

conteúdo das postagens. Adiante, fizemos a construção do corpus de análise e, 

conforme as orientações de Bardin (1977), seguimos as normas de validade da AC, 

que são: 1. Exaustividade (para ser capaz de seguir o roteiro da pesquisa, no caso, 

printar as postagens durante o mês de imersão no campo); 2. Representatividade (a 

fim de cobrir o universo preterido, que foi o grupo analisado); 

3. Homogeneidade (que versa sobre o rigor entre os temas e as técnicas, onde 

cuidamos, especialmente do tempo e do software escolhido) e 4. Pertinência, que diz 

respeito à conformação ao objeto e aos objetivos da pesquisa. 

Na “exploração do material” (fase 2), selecionamos os documentos, fizemos 

os recortes dos textos em cinco categorias temáticas e, a partir delas, fizemos emergir 

as unidades de significação. Logo após, dividimos em unidades de contexto,conforme 

o gênero em que foram aparecendo: fotografias, “selfies”, memes, gifs, textos verbais 

e vídeos. Como última etapa dessa fase, foi feita a revisão da classificação e 

agregação das informações presentes nos documentos nas categorias temáticas. 

No que diz respeito a esse processo de categorização temática, Bardin (1995) 

conceitua em ‘não apriorística’ e ‘apriorística’. A primeira acontece quando, no 

tratamento dos resultados, os temas emergem no contexto de análise do material 

pesquisado, sem uma interferência direta do pesquisador. Bardin (1995) enfatiza que, 

quando o pesquisador já possui conhecimentos e uma certa experiência no campo 

em que a pesquisa está sendo desenvolvida, a categoria é classificada como 

apriorística. 
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Por fim, de posse das categorias selecionadas mediante a análise da 

amostragem, elaboramos uma matriz de tipificação das postagens em cuja leitura 

ajuda na compreensão dos movimentos de espetacularização das intimidades e 

predileções leitoras dos sujeitos in loco. Esses e outros elementos percebidos são 

apresentados na próxima seção. 

 

 
4 MATRIZ PEDAGOGIA DA VISIBILIDADE DO/A LEITOR/A ESPETÁCULO: uma breve 

discussão sobre a tipificação das postagens dos principais temas e 

espetacularização de si 

 
 

O estudo realizou a exploração do material coletado. Esta fase consistiu na 

descrição analítica e a partir dela definimos as cinco categorias, que foram construídas 

mediante a formulação de operadores de codificação, ou seja, delimitadas como 

categorias temáticas. Uma informação pertinente é que, por fazermos parte do grupo 

e conhecermos sua dinâmica das narrativas fotográficas, játínhamos em mente duas 

categorias apriorísticas31: Espetacularização da privacidade do leitor e Protocolos da 

Ostentação. 

Rumamos, depois, em direção a compor o eixo “Unidades de significação”, de 

acordo ao segmento do conteúdo temático pertencente à categoria. Pela 

especificidade de cada categoria, houve uma oscilação na quantidade das unidades 

de significação. Ainda na fase de exploração do material, selecionamos as “unidades 

de contexto”: referem-se à linguagem utilizada pelos sujeitos, que foi materializada 

nos diferentes gêneros que compuseram as narrativas. A união desses elementos 

proporcionou o desenho de uma matriz de tipificação das postagens que nos permite 

apresentar os principais temas que emergiram nas postagens. 

 
 
 
 
 
 

31 Apriorística é a categoria já conhecida pelo pesquisador, pela experiência que detém a partir da sua 

imersão ou vivência em determinado contexto. Ela define como “não apriorística” a categoria que 

emerge dos dados. 
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Por fim, achamos pertinente acrescentar na matriz o eixo “Recorrência”, por 

crermos que a quantidade em que determinada “unidade de contexto” (gêneros) dá 

pistas interessantes sobre as categorias e unidades de significação. 

Em razão disto, apresentamos a matriz pedagogia da visibilidade do/a leitor/a 

espetáculo com base na tipificação das postagens do referido grupo (Figura 1). Foi 

inspirada na matriz de análise de tweets proposta por Santana (2014), na qual 

socializamos “o universo de documentos de análise” (BARDIN, 1997, 123): 

 
 

 

 

 
Fonte: Dados do estudo (2020). 

 
 

 
Considerado a coluna vertebral das categorias elencadas na Figura 1, o eixo 

“Espetacularização da privacidade do leitor”, abrange várias postagens cujo tema 

principal gira em torno das intimidades do sujeito leitor. Materializado nas diversas 
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linguagens que eclode na rede, neste eixo encontra-se a maior variedade de unidades 

de significação (foram três) e de unidades de contexto (gêneros): fotografias, memes, 

textos verbais, selfies e GIFs. Este eixo responde por exponenciais 61% de todas as 

postagens realizadas no grupo, no qual o leitor transforma-se em um verdadeiro 

espetáculo de si mesmo, como se pode observarna Figura 2: 

 

 
Figura 2 – Espetacularização da privacidade do leitor. 

 

Fonte: Dados do estudo. (2020) 

 

Como é possível perceber nesta postagem ilustrada na Figura 2, vários 

elementos da privacidade que compõem a imagem do usuário integrante é passível 

de ser entendido como cenário. Este aspecto compõe o que Pacifico e Gomes 

(2019) chamaram de novas formas do espetáculo por meio das imagens de si. Se as 

imagens estão no interior da tecnificação das relações sociais, entender a força 
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exercida pela imagem, nesse contexto, demanda o mapeamento das novas 

significações denotadas pelo espetáculo de si (PACIFICO; GOMES, 2019). 

No processo de auto celebrização visto através do supracitado eixo, o leitor se 

coloca em um palco e atribui a si próprio o protagonismo, a importância e o glamour 

que normalmente é visto nas celebridades. E a narrativa de um corriqueiro passeio, 

o próximo livro a ser lido, uma simples compra num site e uma selfie com uma obra 

famosa, como se vê na Figura 2, assumem contornos de um grande evento e como 

se consideram celebridades, os leitores precisam socializar essas ações e essa 

condição depende da alta visibilidade de sua privacidade e exposição da 

individualidade (ORTIZ, 2016). 

Ao discutir a teoria crítica do emblemático Sociedade do Espetáculo de Debord, 

os pesquisadores Gobira Lima e Carrieri (2015) destacam que o espetáculo se 

manifesta enquanto separação entre quem produz e quem detém os meios de 

produção, sendo o espetáculo, portanto, a organização estética do mundo. Desse 

modo, a espetacularização da privacidade do leitor está ligada à categoria de 

aparência aplicada como forma de lazer mercantil e indissociável do consumo. Da 

intimidade à extimidade propiciando o aparecimento de novas celebridades (CRUZ, 

2017). 

O eixo denominado “Atividades de fomento à leitura” responde por 9% do 

total do material analisado. Para esta categoria, emergiram duas unidades de 

significação (Publicização de Eventos e Publicização de Ações). Chama a atenção, 

de forma especial, a quantidade de likes que as postagens receberam, o que é um 

indicativo, também, de aceitabilidade no grupo, que considera tais ações como sendo 

importantes, conforme na Figura 3 é possível visualizar: 

Figura 3 – Atividades de Fomento à Leitura. 
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Fonte: Dados do estudo. (2020) 

 
Para Soares (2013), o acesso a livros no Brasil é caro e esses projetos fazem 

o intermédio entre o leitor e o material, literário ou não. O livro como produto 

movimenta cifras significativas, e boa parte delas sob a responsabilidade de iniciativas 

governamentais com foco na formação de leitores, porém até 2014 quando políticas 

públicas, como o PNBE, mantinham os envios anuais para os estabelecimentos 

educacionais (CORDEIRO, 2018). Desse modo, infelizmente, a formação do leitor 

literário no Brasil constitui uma preocupação “adiada” das políticaspúblicas. 

Para as unidades de contexto, foram aglutinadas fotografias, vídeos e links que 

versavam sobre diversos movimentos, como inauguração de bibliotecas populares, 

doações, vendas e trocas, promoções de livros, eventos acadêmicos e rodas de leitura 

com escritores. Esses movimentos sinalizam outras reverberações que são oriundas 

do processo de “Atividades de fomento à leitura” e aglutinam, pois,práticas sociais 

ocasionadas por tais atividades: como uma grande comunidade, os indivíduos se 

unem em torno de ações que lhes são importantes e dão sentido. 
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No eixo “Protocolos da ostentação”, representado por 15% das postagens, 

é sinalizado algo bastante comum nas redes sociais: o movimento escandaloso da 

suntuosidade. Nele, duas unidades de significação encorpam o escopo do 

exibicionismo (Aquisição e Consumo), despontam com força e mostram que o 

processo de compartilhar fotografias de pilhas de livros (caros e/ou volumosos) e a 

capacidade de ler muito são elementos caros aos indivíduos do grupo analisado, 

que pode ser visto na Figura 4: 

Figura 4 – Protocolos da ostentação. 

 

 
Fonte: Dados do estudo. (2020) 

 
 

 
De acordo com Han (2017, p. 27, grifos do autor), a atual sociedade, chamada 

por ele de transparente e positiva, “[…] na qual as coisas, agora transformadas em 

mercadorias, têm de ser expostas para ser, seu valor cultural desaparece em favor de 

seu valor positivo.” Nessa perspectiva, as coisas só passam a ter algum valor se forem 

vistas, ostentadas, devendo-se unicamente produzidas/consumidas para o “chamar 

atenção”. 

Acresça-se a isso, uma legenda que enaltece a capacidade estética do leitor – 

por ser um livro socialmente legitimado no grupo -, a capacidade financeira, por se 

tratar de uma coleção cara ou ainda, uma legenda que sinaliza, pelo tamanho do livro, 

a opulência da sua fome de leitura. Todavia, conforme alertam Pacífico e Gomes 



162 
 

 
 

 

(2019, p.175), “[...] á no atual contexto social o processo de potencialização do 

comportamento hipnótico para uma modalidade individual, cujo objeto de imagetização é o 

próprio sujeito.” 

“Estatutos da predileção leitora” é um eixo que aparece com 7% do total de 

postagens. Na unidade de significação visualizada neste eixo, apenas uma 

(Exposição do juízo de valor), recolhemos 83 postagens de leitores que, além de 

socializarem resenhas e indicações literárias, discutiam sobre a qualidade e o 

processo de recepção da leitura e dos seus respectivos autores, o que pode ser 

percebido na Figura 5. 

Figura 5 – Estatutos da predileção leitora. 

 

Fonte: Dados do estudo. (2020) 

 

Corrobora Han (2017) que na sociedade expositiva, cada sujeito é o seu próprio 

objeto-propaganda, ou seja, tudo se mensura de acordo com seu valor expositivo. 

Os/as leitores/as se aprofundaram na obra lida, realizando postagens que 

demonstraram conhecimento sobre autor e obra, muitos spoilers e uma tênue 

relação32: das obras e autores lidos, percebemos uma íntima ligação entre estes e 

as três editoras que detinham mais membros em seu grupo, na rede social Skoob – 

Intrínseca, Sextante e Rocco com, respectivamente, mais de 590 mil, mais de 440 

 

32 C.f: https://www.skoob.com.br/editoras/. Disponível em 28.02.2021. 

https://www.skoob.com.br/editoras/
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mil e mais de 420 mil membros. Esses dados confirmam a influência que a 

propaganda, em um contexto de paisagens audiovisuais (ROCHA; CASTRO, 2009), 

reverbera na cultura do consumo dos/as leitores/as e aponta o quão os gostos e 

predileções por certos livros e enredos estão atrelados 

A unidade de contexto desta categoria merece destaque porque os/as 

leitores/as utilizaram apenas textos escritos (resenhas), muitas vezes longos, para 

emitirem juízo de valor sobre as obras lidas, sem, no entanto, esquecerem-se deauto 

celebrar-se, ao mesmo tempo em que revelam profunda emoção advinda da leitura. 

Parece que está muito implicada a relação entre o que fora lido, o texto resenhado e 

publicado no grupo, mas algo vai além: é preciso transformar-se em umproduto de si 

mesmo, comportar-se como uma verdadeira celebridade ou, como afirmaram França, 

Simões e Prado (2020), tratar de um self empreendedorismo. Para as autoras, a 

dimensão inflacionária das celebridades atingiu um grau tão alto, que a qualquer 

cidadão das redes sociais digitais é comum e natural o comportamento antes 

atribuídos às celebridades historicamente conhecidas, aquelas famosas pela mídia 

tradicional, como TV e Rádio. 

O último eixo que aparece no escopo das postagens analisadas é o da 

“Indicação Literária”. Por se tratar de um grupo formado por leitores, era de se 

esperar que este comportamento leitor estivesse presente, por ser comum, em uma 

comunidade de leitores, que se façam recomendações de livros. Representou 8% das 

postagens. 

Para o supracitado eixo, apenas uma unidade de significação fora percebida, 

cuja linha seguiu pela busca por livros, autores, editoras, gêneros específicos ou 

recomendações, conforme a idade e o sexo. Ainda que o foco seja o pedido por livros, 

percebe-se de forma explícita o quão presentes estão os traços de intimidade e 

privacidade, quando se autoafirmam como leitores experientes, têm cuidado com a 

qualidade dos livros e editoras quando da procura por obras ou sua indicação, 

socializam pedidos ou indicam leituras (Figura 6) em um nível de intimidade tão 

grande, como se dirigisse a um grupo de amigos próximos. 



164 
 

 
 

 
Figura 6 – Indicação literária. 

 

 
Fonte: Dados do estudo. (2020) 

 
 

 
Nesse sentido, Baudrillard (apud MORENO, 2013) acrescenta que aexpansão 

dos ecrãs para a Internet é irrelevante porque o seu funcionamento fundamental como 

teatro das simulações da hiper-realidade é o mesmo. Dito de outra forma, os ecrãs 

que servem a Internet são os mesmos que serviam e servem os mass media. 
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Ao se partir do pressuposto de que as pedagogias da visibilidade e do 

espetáculo de si compõem a estrutura do/a leitor/a nas mídias sociais, concordamos 

com o que já anunciava Debord sobre a passagem do ter em parecer. 

Compreendemos, neste contexto, que o “parecer” fora retirado das coisas e 

incorporado como “[...] característica fundamental do comportamento linguístico dos 

sujeitos, no qual a própria vida, projetada nas plataformas virtuais, compete em um 

jogo mercadológico de atenção, pautando-se na incessante venda da própria vida 

como espetáculo (PACÍFICO; GOMES, 2019). Assim, o/a leitora espetáculo segue o 

ritmo da dinâmica da sociedade contemporânea. Onde o comum é não se demonstrar 

apenas as coisas que têm, mas publicizar a própria vida. 

Por fim, a matriz de tipificação das postagens auxiliou na compreensão do 

conteúdo das pedagogias da visibilidade, bem como na compreensão dos 

movimentos que os sujeitos leitores realizam na rede, por demonstrar de forma 

ilustrativa e quantitativa o espetáculo de si nas mídias sociais, onde o principal 

tópico (leitura) passa a ser um simulacro. A matriz também permitiu que realizássemos 

um salto qualitativo que permitiu destacar os principais eixos que formam a pedagogia 

da visibilidade deste/a leitor/a do século XXI. Por conseguinte,a dinâmica orquestrada 

pelos leitores sinaliza que duas grandes colunas sustentam as pedagogias da 

visibilidade no grupo analisado: a socialização de gestos e comportamentos leitores e 

a espetacularização das intimidades. 

 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO ARTIGO 5 

 
 
 

As pedagogias da visibilidade e todos os comportamentos do leitor que assume 

os palcos das redes como território de (re)existências, sem dúvida alguma, constituem 

materialidades simbólicas de uma nova maneira de se fazer existir frente a 

emergência das mídias sociais. 

Se antigamente vangloriar-se em público das virtudes ou ações realizadas era 

pouco recomendado, atualmente essa postura constitui um insumo que fortalece e 

energiza o terreno das mídias sociais e garante uma sobrevivência efêmera naquele 
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ambiente. Desta forma, para se manter em destaque e garantir que o holofote esteja 

exclusivamente direcionado para si, o leitor precisa retroalimentar as suas pedagogias 

da visibilidade, ou seja, manifestar a sua existência no grupo, quer seja por postagens 

novas ou simplesmente por comentários em seus próprios posts, cujaação faz o texto 

antigo retornar à timeline do grupo e tornar-se visível novamente. 

Por este ângulo, despontam algumas considerações, das quais sinalizamos, 

como centro, três elementos centrais: o sujeito emissor, a forma e o conteúdo. A 

primeira reside especialmente no indivíduo, para além do que compartilha nas redes. 

Este sujeito é, majoritariamente, mulher e corrobora com os 52% de leitores atestados 

pela pesquisa Retratos de Leitura no Brasil e disso, depreende-se uma afirmação: no 

grupo, impera a maioria das leitoras que fazem espetáculos de si! 

A segunda consideração, diz respeito à forma, ou seja, a maneira como o leitor 

se assume no cenário de excitação das intimidades, típico das redes sociais:ao se 

comportar como uma celebridade, ele sai dos silenciosos espaçosintrospectivos e 

solitários nos quais realizava suas leituras e tinha garantida a inviolabilidade dos seus 

gestos de leitor (a contemplação da literatura como arte, as reflexões profundas e o 

prazer ocasionado pela obra), para a catarse da espetacularização das suas 

intimidades e tudo precisa ser exposto, narrado, documentado, sob a luz dos gêneros 

digitais: fotografias, links, memes, gifs, selfies, vídeos. 

A última consideração, diz respeito ao conteúdo, ou seja, as categorias 

temáticas que emergiram quando da análise do escopo do material. Mesmo em face 

das cinco categorias delimitadas trazerem elementos específicos, há um fio condutor 

que, proeminentemente, se faz em relevo: a intimidade. 

A matéria prima que preenche as categorias pode ser comparada a um 

caleidoscópio, dadas as múltiplas possibilidades de leitura. Todavia, é bastante nítido 

um fio condutor que se cedidornozam por entre o conteúdo: a intimidade do leitor. Em 

todas as categorias percebeu-se vestígios claros de processos de auto celebrização, 

de reivindicação dos fachos de luz em troca da publicização de eventos íntimos e/ou 

corriqueiros, como um passeio, o momento da leitura quando 
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se está no sanitário, uma sugestão de livro ou até o pedido de um desenho 

relacionado a alguma obra, para a confecção de uma tatuagem. 

Finalmente, a matriz pedagogia da visibilidade do/a leitor/a espetáculo permite 

a tipificação das postagens do grupo observado. Também proporcionou agregar em 

seus eixos informações, acerca das pedagogias da visibilidade e do espetáculo de 

si, das quais os leitores fizeram uso para serem vistos. Em se tratando de uma 

comunidade de leitores, as postagens analisadas sinalizam movimentos naturalmente 

atribuídos a esses sujeitos: indicações literárias, discussões sobre livros, pedidos, 

recomendações, contudo, o que vem à tona é o grau de superexposição das 

intimidades do leitor, que se configura no sistema nevrálgico do grupo na mídia social. 

Parece que os substratos que fecundam a valorização do leitor no grupo, 

enquanto comunidade de leitores, são as pedagogias da visibilidade e são elas e por 

elas que os leitores do século XXI logram êxito no que concerne à busca pelo 

reconhecimento, aceitação e visibilidade midiática. 
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Artigo 5 – O LEITOR COMO UM SUJEITO HISTÓRICO: da solidão introspectiva 

à espetacularização da intimidade nas mídias sociais 

 
 

Resumo 

 

 
Neste trabalho, abordamos questões referentes às práticas de leitura, em que 

procuramos compreender como os diferentes tipos de materialidades simbólicas 

contribuem no processo de formação do sujeito-leitor, no contexto de enunciação 

das identidades utilizadas nas redes sociais. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 

com abordagem bibliográfica, na qual tomamos como base, a teoria da Análise de 

Discurso, de linha francesa, por entendermos que as práticas de leitura na perspectiva 

discursiva visam a trabalhar o processo, as circunstâncias pelas quais o texto foi 

constituído e, sobretudo, compreender como as palavras constituem os sentidos em 

distintos modos, gestos de interpretação. O sentido, nesta linhagem, não se 

encontra na estrutura discursiva (conteúdo), mas a materialidade discursiva abre 

pistas para o sujeito-leitor compreendê-lo. Constatamos que há uma projeção 

imaginária significante de que sujeitos-leitores contemporâneos, leem a partir de 

materialidades simbólicas nas mídias sociais, em face das multi-identidades e saem 

do anonimato histórica e culturalmente atribuído ao leitor enquanto sujeito de uma 

História, assumindo os holofotes das redes sociais. 

 

 
Palavras-chave: Leitura. Mídias Sociais. Redes Sociais. Formação do sujeito-leitor. 

Leitor espetáculo. 
 
 
 

 

INTRODUÇÃO  

“O que eu ganho ou o que eu perco ninguém precisa saber”. 

Lulu Santos 
 

 

Discutir a importância da leitura ou as benesses de que um leitor autônomo 

usufrui ao longo da vida parece ser uma questão unânime, tanto como objeto de 

pesquisa quanto objeto de ensino. Diante disto, políticas e projetos, como a Política 

Nacional da Leitura e Escrita (PNLE) e o Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL)e 

foram criados com o intuito de fortalecer a leitura, por acreditarem ser um potente viés 

de fortalecimento do patamar acadêmico, cultural e consequentemente, social e 

econômico. 
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Nas sociedades pluriconectadas, como as quais vivenciamos na atualidade, 

nesse amalgamado de informações e constantes reconfigurações de subjetividades 

e existências, parece que o sujeito-leitor também vê-se descolado de um local discreto 

no qual residia – muitas vezes registrado em obras de arte, literatura e nas posturas 

que culturalmente se esperam de um leitor (silencioso, introspectivo, discreto). Essa 

“pluriconexão” e essas diversas experiências subjetivas, devem-se aos múltiplos 

espaços ocupados, em tempos de difusão dos saberes por meio da Internet e das 

mídias sociais. Os múltiplos caminhos, proporcionados pela linguagem virtual 

fragmenta discursos os quais subjazem os diferentes sujeitos. 

Nesse instante, esse sujeito assume os palcos das mídias sociais, reclama para 

si o protagonismo e, através das narrativas de leitura, super expõe os gestos e as 

intimidades leitoras outrora relegadas a um espectro de anonimato que agora rejeita. 

Trata-se, portanto, de um sujeito-agente, o qual é conformado pelos discursos que 

assume, mas que também reclama para si novos espaços e visões. Oleitor da era 

digital não se limita mais às visões de um sujeito solitário, assujeitado pelas visões da 

cultura livresca, por exemplo. O leitor das redes sociais constrói, a partir da exposição 

de suas práticas leitoras, novas percepções de si e do ato de ler. 

Sendo assim, nesta pesquisa, procuramos compreender como os diferentes 

tipos de materialidades simbólicas contribuem no processo de formação do sujeito- 

leitor frente às suas particularidades individuais e sua ampla exposição frenteas redes 

sociais. 

Diante dessa inquietação, este trabalho tem por objetivo geral: analisar, 

discursivamente, o perfil intelectual e a história de leitura dos sujeitos. Para cumpri- 

lo, estabelece como objetivos específicos: (i) conhecer os percursos da leitura na 

sociedade; (ii) refletir acerca das experiências de leitura (da escolaridade anterior, das 

leituras na família, nos grupos sociais) do sujeito-leitor e (iii) refletir acerca das 

experiências de leitura (da solidão introspectiva à espetacularização da intimidade nas 

redes sociais); 

Nesse sentido, ancoramos esta pesquisa nos pressupostos teóricos da teoria 

da Análise de Discurso de linha francesa, de Michel Pêcheux e, no Brasil, Eni 
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Orlandi, que trabalha a língua em seu funcionamento. Assim, a leitura do ponto de 

vista da Análise de Discurso não é compreendida como “uma só, nem infinitas, mas 

possíveis leituras”. 

Isso permite dizer que o sujeito leitor age em frente à leitura conforme a sua 

historicidade, interpelado pela ideologia. Nessa linhagem, tomamos a teoria 

materialista francesa com o propósito de compreender como os diferentes tipos de 

materialidades simbólicas contribuem no processo de formação do sujeito-leitor. 

Desenvolvemos reflexões relacionadas à prática de leitura. Reflexões essas 

que estão divididas em quatro seções: na primeira seção, realizamos uma breve 

reflexão acerca do percurso sócio-histórico da leitura. Nas seções 2 e 3 apresentamos 

recortes de dizeres que versam sobre a base teórica da leitura e da formação do 

sujeito-leitor, respectivamente e, na seção 4, envidamos esforços para atualizar e 

localizar o lugar do sujeito-leitor na atualidade. 

Nesta pesquisa de abordagem qualitativa, discorremos, com base na teoria da 

Análise de Discurso, a leitura sob a ótica discursiva e o texto como suporte da 

materialidade simbólica, haja vista que tratamos a leitura sob o ponto de vista de 

pesquisadores que pensam diferentes materialidades acerca do sujeito-leitor e suas 

especificidades. Consideramos o processo sócio-histórico, com um olhar mais 

apurado nas redes sociais. 

Para tanto, compreendemos que o leitor contemporâneo é resultado de vários 

acontecimentos discursivos que ocorreram na sociedade. Assim, entendemos que o 

sujeito-leitor do século XXI ainda permanece à margem da compreensão do 

conhecimento, ou seja, encontra-se interpelado pela ideologia de ensino do Estado, 

quando novas possibilidades surgem para esse sujeito. 

 

 
1. LEITURA: BREVE PERCURSO SÓCIO-HISTÓRICO 

 
 
 

Esta seção apresenta, de maneira sucinta, o percurso sócio-histórico da leitura. 

Desse modo, discutiremos, brevemente, algumas fases pelas quais a leitura 
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passou para chegar até a contemporaneidade, como também faremos uma reflexão 

sobre a leitura e as suas implicâncias na formação do sujeito-leitor contemporâneo. 

Segundo Nunes (1994. p. 20), a leitura, a princípio, esteve associada à Igreja 

Apostólica Romana na – Idade Média – período em que o exercício de ler era uma 

prática concedida a um número reduzido de pessoas (somente ao clero). Nesse 

período, a Igreja exercia controle sobre boa parte das ações humanas, principalmente 

por meio da privação do direito das pessoas “comuns” de acessar e, 

consequentemente, interpretar as escrituras sagradas. Assim, o sujeito é 

condicionado a aceitar o sentido literal da palavra divina, isto é, da Bíblia. 

Segundo Albuquerque (2007, p. 78): “[...] na Idade Média ler, escrever, contar, 

fazer cálculo não se ensinava na escola [...]”. O conceito de educação escolar estava 

ligado à Teologia e à formação do clero. Ainda conforme Albuquerque (2007), a 

hegemonia da Igreja Católica Apostólica Romana foi quebrada pelo “desafio 

protestante”, ato que provocou a divisão da Igreja Católica. Esse acontecimento 

remete à pessoa de Martinho Lutero que não concordava com as imposições 

arbitrárias eclesiais e, assim, liderou uma batalha contra o cristianismo no início do 

século XVI. 

No percurso sócio-histórico da leitura, interessa-nos pensar sobre a questão do 

ensino no Brasil. Segundo Stephanou e Bastos (2004), o ensino no Brasil, a partirdo 

século XVIII, passa a ser controlado pelo Estado: 

Em 1759, o governo português desmantelou toda uma estrutura administrativa 

escolar baseada na educação religiosa jesuítica, instituindo, em seu lugar, as 

Aulas Régias. O Estado luso estatizou o ensino, ao constituir um sistema 

determinado e controlado pelo Estado, que pela primeira vez assumia 

diretamente a responsabilidade da educação, tornando-a leiga, embora a 

religião católica continuasse obrigatoriamente presente (STEPHANOU e 

BASTOS, 2004. p. 180). 

De acordo com Stephanou e Bastos (2004), em meados do século XVIII (mais 

precisamente em 1759), no Brasil, o ensino passa por uma grande transformação. A 

educação sai do poderio religioso e passa a ser controlado pelo Estado do 

colonizador. Há, por parte do Estado de Portugal, uma centralização de poder em 
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relação ao ensino no Brasil. Desde então, a educação no Brasil passa a ser de 

responsabilidade do Estado. 

Segundo Pêcheux (1997, p. 56), a partir da “Era Clássica surgiram duas 

culturas” – a cultura literária e a cultura científica – divergentes acerca da leitura. Essa 

disparidade percorreu toda uma história das ideias que vai do século XVIII ao século 

XX. 

Para Pêcheux (1997), essas duas culturas não pararam de se distanciar uma 

da outra, veiculando, cada uma, não somente suas esperanças e ilusões, como 

também suas manias e seus tabus, ignorando de uma maneira mais ou menos 

deliberada a própria existência da outra. A existência dessas duas culturas, ainda de 

acordo com Pêcheux (1956), fomentou o surgimento de duas maneiras distintas de 

ler e, consequentemente, de dois perfis de leitor. 

Pêcheux (1997) pontua que a leitura na perspectiva da “cultura literária” é vista 

como “leitura literal”, isto é, o leitor apenas decodifica as palavras do autor.Essa 

prática proporcionaria ao sujeito leitor somente o acúmulo de informações. Em outras 

palavras, entendemos que essa prática de leitura contribui para a formaçãoda 

memória institucionalizada, do sujeito-leitor. Enfatizamos que esta formação sedá por 

meio da leitura de arquivo: “[...] documentos pertinentes e disponíveis sobre uma 

questão” (ORLANDI, 2008b, p. 59) e, ainda, “[...] é o discurso documental, 

institucionalizado, memória que acumula” (ORLANDI, 2008b, p. 59). 

Ressaltamos, também, que a memória discursiva do sujeito leitor é formada 

pela memória “constitutiva”, pelo interdiscurso. Essa memória remete ao 

esquecimento (n.1): 

[...] também, chamado esquecimento ideológico: ele é da instânciado 

inconsciente e resulta do modo pelo qual somos afetados pela 

ideologia. Por esse esquecimento temos a ilusão de ser a origem do 

que dizemos quando, na realidade, retomamos sentidos pré- 

existentes (ORLANDI, 2010. p. 35). 

 

 
Segundo Pêcheux (2008b), a prática de leitura, na perspectiva dos literatos, o 

sujeito leitor é totalmente passivo, atitude essa imposta pela onipotência da “[...] Igreja, 

de um rei, de um estado, ou de uma empresa.” (PÊCHEUX, 1997. p. 57). 
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Consideramos que essas normas são impostas para a sociedade em geral. Cria-se, 

assim, uma memória social. 

Ainda Pêcheux (1997) enfatiza que na cultura literária há o apagamento do 

sujeito-leitor. Apagamento esse que advém da imposição do sentido já posto 

pelas/nas palavras. Dito de outra forma, na cultura literária, o leitor apenas realiza a 

“[...] repetição empírica que é a do efeito papagaio, só repete” (ORLANDI, 2010. p. 

54). 

Diferentemente da cultura literária, Pêcheux (1997) relata que na cultura 

científica, a leitura é considerada interpretativa. Desse modo, o sujeito-leitor passa a 

questionar a estrutura da materialidade linguística, em busca do conhecimento. 

Conforme Pêcheux, “[...] assim, começaria a se constituir um espaço polêmico das 

maneiras de ler [...].” (PÊCHEUX, 1997. p. 57). Importa entender que a leitura é 

realizada também em arquivos, que, como já foi dito, trata-se de um documento 

(escrito) que diz sobre um assunto específico, por exemplo, os PCN. 

De acordo com Pêcheux (1997), na cultura científica, a leitura vai além da 

literalidade. Dessa forma, alguns leitores eram “[...] autorizados a ler, falar e escrever 

em seus nomes” (PÊCHEUX, 1997. p. 57). Ou seja, alguns leitores tiveram a 

oportunidade de se colocar como autores do seu discurso. Assim, nessa cultura, o 

leitor tem a liberdade de produzir o conhecimento. 

Nesse caso, cremos que a produção do conhecimento se constitui no 

diferencial entre o leitor da cultura literária e o leitor da cultura científica. A esse 

respeito importa enfatizar que os estudos sobre a linguagem, no momento a que se 

refere a cultura literária, visavam a conhecer, somente, a estrutura interna da língua 

33 (PÊCHEUX, 1997). Isso nos permite pensar que o ponto em comum entre as duas 

culturas em questão é o apagamento da história do sujeito-leitor e, 

consequentemente, isso ainda traz ressonâncias na percepção contemporânea do 

leitor. 

 
 
 
 

33 O autor refere-se, especificamente, aos estudos estruturalistas, marcados pela publicação do Curso 

de Linguística Geral, por Ferdinand de Sausurre, em 1916, e suas repercussões. 
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2. A ANÁLISE DO DISCURSO DE LINHA FRANCESA E SUA PERCEPÇÃO 

SOBRE A LEITURA 

 

 
Segundo Orlandi (2010, p. 17), a teoria da Análise de Discurso, de linha 

francesa, surgiu na década de 1960 do século XX, mais especificamente no ano de 

1969, data do lançamento do livro Análise Automática do Discurso, de Michel 

Pêcheux. De acordo com a autora, a teoria da Análise de Discurso é herdeira – de 

releituras – de três campos distintos de conhecimento, a saber, a Linguística 

(Saussure/língua), o Marxismo (Marx/história) e a Psicanálise (Freud/sujeito). 

De acordo com Orlandi (2010), a partir do surgimento da teoria da Análise de 

discurso, a linguagem é vista como uma produção social, considerando a 

exterioridade como constitutiva. Nesse sentido, a autora ressalta que nos estudos da 

Análise do Discurso, não há separação entre a forma e o conteúdo. 

Assim, a teoria da Análise de Discurso, 

 
[...] não trabalha com a língua enquanto um sistema abstrato, mas com 

a língua no mundo, com maneiras de significar, com homens falando, 

considerando a produção de sentidos enquanto parte de suas vidas, 

seja enquanto sujeitos seja enquanto membros de uma determinada 

forma de sociedade. [...] Ela trata do discurso. [...] O discurso é assim 

palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo do 

discurso observa-se o homem falando (ORLANDI, 2010. p. 15). 

 

Diante do exposto, Orlandi (2010) nos permite pensar que a teoria da Análise 

de Discurso trabalha a língua em funcionamento, diferentemente, da prática 

estruturalista, que pensa a língua enquanto um sistema abstrato, fechado, centrando- 

se na sua estrutura interna. No âmbito, estruturalista, a opção pela hegemonia do 

sistema faz com que entendamos o homem como anti-histórico, uma vez que a sua 

história não é fundamental para a ciência linguística que ali se propunha. Sob esse 

viés, a língua é vista como onipotente e onisciente. 

Segundo Orlandi (2010), o estudo da teoria da Análise de Discurso, tem por 

objetivo trabalhar o funcionamento da língua. De acordo com a autora, o homem, ao 

falar, produz a linguagem, da/na qual surge o objeto teórico da Análise de Discurso: 
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o discurso. Esse último traz em si as marcas da articulação da língua com a história, 

para significar (ORLANDI, 2008b, p. 63). Para a Análise de Discurso, “[...] o discurso 

é efeito de sentidos entre locutores.” (ORLANDI, 2010. p. 21). A autora explica: “[...] 

estou assim pensando o efeito produzido pela inscrição da língua na história, regida 

pelo mecanismo ideológico”. Segundo essa visão, todo dizer, então, é histórico e 

reflete condições ideológicas precedentes à sua existência. 

Diante do exposto, acerca do discurso, entendemos que ele não tem um sentido 

único, devido à opacidade da linguagem. Assim, o discurso não é direto e nem 

objetivo. Esse fato é decorrente da memória que cada interlocutor tem. Fundamenta- 

se, então, a afirmação da autora, em dizer que o discurso produz efeitos de sentido 

entre locutores. Esses efeitos são condicionados a partir das condições de produção. 

A respeito das condições de produção, Orlandi (2010) diz: 

 
[...] elas compreendem fundamentalmente os sujeitos e a situação. 

Também a memória faz parte da produção do discurso. A maneira 

como a memória “aciona”, faz valer, as condições de produção é 

fundamental [...] Podemos considerar as condições de produção em 

sentido estrito e temos as circunstâncias da enunciação: é o contexto 

imediato: E se considerarmos em sentido amplo, as condições de 

produção incluem o contexto sócio-histórico, ideológico (ORLANDI, 

2010. p. 30). 

 

 
De acordo com Orlandi (2010), as condições de produção são constituídas pelo 

sujeito (posição do falante), a situação (contexto imediato) e a memória (contexto 

amplo). Dessa forma, consideramos que as condições de produção sejam 

o ponto de partida para produção do (s) sentido (s). Entendemos que é essencial, que 

o ouvinte e o leitor se informem sobre as condições de produção do enunciado, ou 

melhor, do discurso, para que este passe a fazer sentido para os interlocutores. 

É sabido que, para a teoria da Análise de Discurso, a linguagem não é 

transparente. Isso implica dizer que o discurso não é direto e nem objetivo. Para tanto, 

o nosso falar/discurso não é lógico, não tem apenas um sentido. Logo, 
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estabelece-se a importância de averiguar as condições de produção do que se ouve 

ou lê. 

O contexto amplo remete a tudo o que já foi falado/enunciado. Dito de outra 

forma, o contexto amplo trata da memória ou do interdiscurso, como é definido pela 

teoria da Análise de Discurso. Para Orlandi (1999), o interdiscurso “[...] é o saber 

discursivo que faz com que, ao falarmos, nossas palavras façam sentido. Ela se 

constitui pelo já-dito que possibilita todo dizer.” (ORLANDI, 1999. p. 64). 

Segundo Orlandi (1999), falamos/discursamos porque recorremos 

automaticamente a uma memória discursiva, a qual nos possibilita formular ou (re) 

produzir um novo dizer. Vale ressaltar que, segundo a autora, o discurso apenas se 

dá na estrutura linguística. Isso nos permite dizer que o sentido não está na 

materialidade linguística: ele é construído no extralinguístico (sócio-histórico). 

Portanto, entendemos que a memória/o interdiscurso, seja, parte essencial da 

constituição do sentido. 

A memória para Pêcheux, 

 
[...] uma memória não poderia ser concebida como uma esfera plena, cujas 

bordas seriam transcendentais históricos e cujo conteúdo seria um sentido 

homogêneo, acumulado ao modo de um reservatório: é necessariamente um 

espaço móvel de divisões, de disjunções, de deslocamentos e de retomadas, 

de conflitos de regularização... Um espaço de desdobramentos, réplicas, 

polêmicas e contra-discurso [...] (PÊCHEUX, 1999. p. 56). 

 

Para Pêcheux (1999), então, a memória é elástica, não possuindo uma forma 

definida. Decorre dessa elasticidade a polissemia de sentidos. O sujeito leitor da 

Análise de Discurso, para produzir o sentido recorre à memória discursiva, a qual 

disponibiliza dados discursivos, para novas enunciações. 

Para Orlandi (2010, p.43): “[...] as palavras falam com as outras. Toda palavra 

é sempre parte de um discurso. E todo discurso se delineia na relação com outros: 

dizeres presentes e dizeres que se alojam na memória”. Ainda de acordo com a 

autora, o nosso dizer do presente, advém de um dizer do passado (memória). 

Nesse sentido, a autora ressalta que na teoria da Análise do Discurso, o falante 

não é dono do seu dizer: “[...] o dizer não é propriedade particular. As 
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palavras não são só nossas [...]” (ORLANDI, 2010. p. 32). Dessa forma, temos 

somente a impressão de sermos donos de nossos dizeres. Entendemos, então, que 

os dizeres do presente adquirem sentido, porque já foram produzidos por outros 

sujeitos, em um dado momento no passado. 

No processo de constituição do sentido remetemos à posição-sujeito aluno 

versus leitura. Nesse movimento discursivo, têm-se as formações imaginárias que 

conferem à posição de sujeito distintas materialidades de leitura. Entendemos as 

formações imaginárias como constituídas por relações de força, relações de sentidos 

e antecipação. Segundo Ferreira (2001): 

[...] as formações imaginárias se manifestam, no processo discursivo, através 

da antecipação, das relações de força e de sentido. Na antecipação, o emissor 

projeta uma representação imaginária do receptor e, a partir dela, estabelece 

suas estratégias discursivas. O lugar de onde fala o sujeito determina as 

relações de força no discurso, enquanto as relações de sentido pressupõem que 

não há discurso que não se relacione com outros. [...] (FERREIRA, 2001. p 16). 

 

De acordo com Ferreira (2001), as formações imaginárias se fazem presentes 

no processo discursivo, através de três fatores: 

a) antecipação, que permite que o emissor projete uma representação 

imaginária do receptor – ouvinte/leitor. Assim, a partir dela, estabelece suas 

estratégias discursivas. 

b) relações de força, que se referem ao lugar/posição de onde fala o sujeito. 

Esse lugar é determinante para as relações de força no discurso. 

c) relações de sentidos, que são pertinentes ao fato de não haver discursos 

que não se relacionem com outros. Ou seja, todo discurso decorre de um que já existe, 

através da memória do sujeito-leitor. 

Para Orlandi (2010, p. 42), o imaginário é constitutivo do funcionamento da 

linguagem. A autora enfatiza que o imaginário é eficiente e não surge por acaso. De 

acordo com Orlandi (2010), o imaginário se firma no modo como as relações sociais 

se registram na história e são rígidas em nossa sociedade, de forma hierarquizada. 

Exemplificam-se essas relações por aquelas estabelecidas com Estado e, ainda, na 

esfera escolar, entre professor e aluno. 
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Já as formações discursivas, segundo Orlandi (2010, p. 42), definem-se como 

aquilo que, numa determinada formação ideológica, a partir de uma posição dada, em 

uma conjuntura sócio-histórica específica, determina o que pode e deve ser dito. 

Assim, as formações discursivas representam no discurso as formações ideológicas: 

“[...] a FI é um elemento, suscetível de intervir como uma força em confronto com 

outras forças na conjuntura ideológica característica de uma formação social” 

(FERREIRA, 2001. p 15). 

Desse modo, “[...] os sentidos sempre são determinados ideologicamente”. Em 

outras palavras, tudo que dizemos tem um traço ideológico em relação a outros traços 

ideológicos. Essas relações não estão na essência das palavras, mas na 

discursividade, isto é, na maneira como, no discurso, a ideologia produz efeitos, 

materializando-se nele. 

Segundo Orlandi (2010, p. 59), a teoria da “Análise de Discurso não procura o 

sentido ‘verdadeiro’, mas o real do sentido em sua materialidade linguística e 

histórica.”. A autora alerta: “[...] a ideologia não se aprende, o inconsciente não se 

controla com o saber”. Segundo Orlandi (2010), “[...] a própria língua funciona 

ideologicamente, tendo em sua materialidade esse jogo”. Esse é um jogo em que se 

faz presente a incompletude – falhas, equívocos – da língua, pois, na ótica discursiva, 

entendemos que o não dito também significa. 

 
 

3. O LEITOR CONTEMPORÂNEO OU O LEITOR DAS MÍDIAS SOCIAIS 

 

 
Como é sabido, a sociedade globalizada exige cidadãos aptos a exercerem 

seus direitos e deveres. De outro lado, é pertinente reconhecer que tais atitudes 

dependem das condições sócio-históricas de formação do sujeito. Essa formação é 

delimitada e considerada em relação à posição-sujeito, frente à prática de leitura. A 

leitura é considerada fator determinante, pela inclusão ou exclusão do sujeito na/da 

referida sociedade. Dessa maneira, a temática da leitura é um campo de pesquisa 

amplo, que propicia distintos questionamentos, dentre os quais aqueles que 
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envolvem o processo de ensino e aprendizagem, dado o fato de que o sujeito é sujeito 

da interpretação e de uma ação intencionalmente articulada. 

Nunes (1994, p. 14) pontua que há o desenvolvimento de uma noção de sujeito- 

leitor, uma concepção de linguagem e um tipo de prática de leitura. A formulação nos 

permite dizer que é sob esse tripé divergente que está ancorada a formação atual do 

leitor brasileiro. Ao discutir sobre a leitura, Nunes (1994) faz um percurso teórico que 

percorre diferentes concepções e diversos autores. A partir deles, tomamos o 

trabalho de Kleiman (1989), no qual a autora defende a imagemde um sujeito-leitor 

“autossuficiente”. Segundo essa perspectiva, a compreensão de um texto depende 

totalmente do comprometimento/engajamento do leitor, para com as intenções do 

autor. Essas são as premissas da visão interacionista. 

Na perspectiva cognitivista, por sua vez, o conhecimento é decorrente do 

desempenho, apenas do sujeito leitor e esse é considerado como acadêmico. O 

sujeito-leitor é visto como origem e senhor soberano de suas palavras e seus 

pensamentos (NUNES, 1994, p. 16). Entendemos que o leitor, na ótica cognitivista, é 

convencionado a negar sua própria história. Esse leitor, embora seja engajado coma 

prática de leitura, produz somente a “repetição formal”, que se dá no nível da estrutura 

da língua (HASHIGUTI, 2009, p. 23). 

Para Nunes (1994), a arte de ler é uma atividade na qual a língua sofre 

metamorfoses: nos sentidos, nas palavras, nas frases. Enfim, a cada releitura os 

sentidos são outros, pois as condições de produção são outras. 

De acordo com a teoria da Análise de Discurso francesa, a língua está em 

constante movimento/funcionamento. Destarte, é pertinente considerar que a língua 

sob a ótica discursiva não permanece na inércia. Nesse estado, ela seria facilmente 

“dominada” pelo pensamento, ou melhor, vulnerável a ele. 

Segundo Nunes (1994), os estudos voltados para suprir as deficiências da 

leitura, no que diz respeito ao ensino/aprendizagem são, com frequência, 

desenvolvidos sob a concepção de linguagem que direciona para uma dimensão mais 

fixa da mesma. Entendemos, então, que a concepção de linguagem 
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adotada/utilizada, em pleno século XXI, ainda é a concepção de linguagem como 

expressão do pensamento. 

Nesse sentido, o sujeito leitor praticaria a leitura com foco nas ideias do autor. 

Nessa perspectiva, o ato de ler seria resumido a uma atividade superficial, tendo como 

suporte apenas a materialidade linguística, pois, tudo está dito no texto. Oleitor 

seria totalmente passivo, não questionando/não duvidando acerca damaterialidade do 

texto. 

O texto, na perspectiva discursiva, conforme Hashiguti (2009, p.21), são 

exemplares de discurso; unidades de análise. A autora ressalta que a função dos 

analistas de discurso é trazer à tona a exterioridade do texto, aquilo que não está 

dito ou não está escrito. 

A exterioridade do texto, de acordo com Orlandi (2008b, p. 67) tem a ver com 

a história e a ideologia, para que se compreenda o funcionamento (processo) 

discursivo, e assim, não ficar, somente, na textualização do texto. 

Nunes (1994) e Pêcheux (1997) nos permitem afirmar que a prática de leitura 

do século XXI, ainda, sofre influências significativas das práticas de leitura, dos 

séculos XVIII a XX, períodos estes em que o conteúdo/ a forma do texto é o objetivo 

central do sujeito-leitor: visa a trabalhar o “o que” o autor quis dizer. 

 
 

4. O LEITOR NAS REDES SOCIAIS 

 
Visualizamos o conceito de sociedade como um grupo de sujeitos que 

interagem uns com os outros, de tal forma que é o sujeito que se comunica dentro 

dessa sociedade. Vários autores, quando se referem ao assunto, consideram-no 

como um postulado complexo por causa da diversidade de cada indivíduo. Então, o 

sujeito é entendido como o "motor" e "produtor" do discurso (BENVENISTE,1971, 

p.181) e, consequentemente, elemento primordial no processo que gira em torno da 

comunicação. 

Para Recuero (2009), a comunicação é o processo pelo qual os significados 

são transmitidos de uma pessoa para outra. Nesse sentido, é fundamental que todas 
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as pessoas tenham a possibilidade de transmitir suas intenções, desejos,sentimentos 

e experiências. Isso indica que, para o homem, o ato de comunicar deve ser um 

processo natural e simples, que o auxilia a integrar o meio da rede social. 

Dessa forma, quando inserido no contexto das redes sociais, é permitido ao 

leitor assumir o lugar de um certo protagonismo e, ao socializar suas narrativas de 

leitura, expor suas predileções de livros e compartilhar gestos de leitura (seja por meio 

de selfies, trechos do livro, indicações literárias, críticas, dentre outros), contribui para 

que o fortalecimento e retroalimentação das comunidades virtuais em que os leitores 

habitam, no caso, as redes sociais. 

Diante das redes sociais, esse leitor assume o papel de protagonista e, através 

de uma visibilidade mediada (SANTANA, 2014), abandona o anonimato do passado: 

não faz mais sentido estar solitário na sua alcova de leitura. Ele clama por visibilidade, 

audiência e sua presencialidade quer ser vista, lida, notada. Deseja parasi que os 

holofotes e luzes estonteantes estejam ao seu redor e alimenta a plateia, desejosa 

por suas intimidades leitoras, que tem uma fome voraz de saber sobre as alheias 

confissões. (SIBÍLIA, 2008). 

Esta ação em expor seus gestos, intimidades e narrativas de leitura incidem 

no que Santana e Couto (2015) endossam como uma forma de alcançar “valorização 

social”. Portanto, as mídias sociais conferem o protagonismo dos leitores, que bailam 

e realizam suas narrativas pirotécnicas de seu ethos leitor e, mediante o processo de 

interação entre os outros usuários de sites e plataformas deredes sociais digitais, 

interagem e dão mais força para que essa engrenagem continue a girar. 

Desse modo, se partimos do pressuposto de que os indivíduos estão situados 

em um determinado tempo e espaço e que o sujeito se configura numa entidade 

psicossocial (RICHE, 2006), as redes sociais se tornam um terreno fértil para essa 

interação do leitor, haja vista que, como “um sujeito social, histórica e ideologicamente 

situado, se constitui na interação com o outro.” (BRANDÃO apud KOCH, 2005). 

Essa interação fortalece um comportamento interessante: o surgimento de 

celebridades virtuais, papel assumido por sujeitos outrora anônimos. 
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Logo, os usuários das mídias sociais deixam de ser sujeitos comuns para se 

tornarem celebridades virtuais: oferecem as suas privacidades e compartilham, 

publicamente, as suas rotinas cotidianas. Isso reforça o questionamento da 

privacidade como um conceito frágil no contexto atual, já que o “secreto se mantém 

com dificuldade na rede” (LÉVY, 2011, p.45) e a erosão da vida privada (LEMOS; 

LÉVY, 2010) evocam comportamentos cada vez mais transparentes e sem o filtro do 

recolhimento. 

Nessa ordem de ideias, os usuários que vivem em redes sociais criam o perfil 

que eles realmente querem mostrar (a máscara que melhor se adapta a eles) para 

atrair mais seguidores ou apenas para obter a aceitação. O perfil é produzido a partir 

de informações que mudam de uma rede social para outra, mas geralmente é 

construída com informações básicas, como idade, localização geográfica einteresses, 

para citar alguns (RECUERO, 2009). 

De modo sintético, as redes sociais criaram um "novo mundo" direcionando os 

assuntos, que se desdobram e criam espaços simbólicos, onde a máscara é o rosto, 

que é trocado na velocidade da rede e da tecnologia. Nesse ambiente, o conteúdo 

da narrativa precisa ser constantemente ressignificado, reelaborado e ritualizado. 

É nesse terreno que se observa o nascimento do leitor-espetáculo. Se outrora 

os sujeitos eleitores eram vistos sob o viés da introspecção, do silêncio e da 

parcimônia monocromática e quase tímida, ao leitor-espetáculo essa postura parece 

não fazer mais sentido, haja vista que as próprias intimidades de leitor (a leitura 

silenciosa, o recolhimento para degustar algum material de leitura, o decoro e a 

discrição em seu ambiente privado, a reclusão voluntária e individual como ritual de 

leitura, dentre outros) agora ganham ares de néon e, ao se materializarem em 

narrativas performáticas, lubrificam as engrenagens, instauram novos 

comportamentos e forjam esse novo perfil do leitor, que no palco das mídias digitais, 

constrói narrativas (imagéticas, fotográficas e textuais) fantásticas e colaboram, sem 

dúvida, para que a leitura seja divulgada. 
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As narrativas, gestos, superexposição das intimidades e todos os 

comportamentos desse leitor que assume os palcos das redes sociais como território 

de (re)existências, sem dúvida alguma, constituem materialidades simbólicas de uma 

nova maneira. Projeta-se uma nova existência frente a emergência das mídias sociais. 

 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO ARTIGO 5 

 
Neste estudo, propusemos compreender, discursivamente, como os diferentes 

tipos de materialidades simbólicas contribuem no processo de formação do sujeito- 

leitor. Assim, iniciamos o nosso trabalho discutindo, de forma breve, questões 

referentes à trajetória da leitura. Constatamos que a leitura, na Idade Média, era 

associada à Igreja Católica Romana. 

Pêcheux (1997) e Nunes (1994) nos permitem pensar que a prática de leitura 

do século XXI, ainda, sofre influências significativas das práticas de leitura, dos 

séculos XVIII a XX. Períodos esses em que “apreender” o sentido do texto era a 

atividade do sujeito-leitor. Para tanto, entendemos que a língua, ainda hoje, é vista 

como um instrumento que transmite informações. Essa percepção permitiria que se 

pensasse que o sujeito-leitor contemporâneo é um leitor informado e não crítico. 

Estudos sobre o sujeito pós-moderno direcionam para um processo de 

fragmentação do sujeito, no qual as organizações sociais contemporâneas, bem como 

as novas redes sociais o conduzem em direção a referências heterogêneas. Essa 

realidade pode ser entendida como ausência de preocupação com sua manifestação 

nas redes sociais. Contudo, observa-se, por meio de pesquisas quantoao uso das 

redes sociais para construção de imagem pessoal (RECUERO, ZAGO, 2009; 

RECUERO, 2009), que ao leitor 

Desse jeito, ocorre o questionamento do quão seria despreocupado o sujeito 

contemporâneo, perante a criação de novas identidades, de modo que essa 

elaboração pode ocorrer tanto em um contexto individual, quando em um contexto 

coletivo, já que os espaços digitais também podem se constituir em lugares de 

aprendizagens coletivas. Indaga-se, ainda, como esse age consoante suas diversas 
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identidades, em face a sua reputação nas redes sociais, de modo que para lograr êxito 

em sua constituição tanto como sujeito leitor e, mais ainda, como um leitor-espetáculo, 

que faz da própria narrativa de exposição da identidade um ingrediente que fortalece 

o empreendimento de si. 

Assim, se a leitura é uma atividade que envolve o leitor, o autor e o texto, como 

defendido neste trabalho, no contexto das mídias sociais, de observação do leitor- 

espetáculo, tem-se a imagem do leitor engajado (ideal), aquele preparado/ensinado 

para buscar e criar seu próprio conhecimento, além de transformar essas 

competências como molas propulsoras para angariar considerável reputação da 

comunidade em que se encontra. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DA TESE 

 
 
 

Ao chegar no derradeiro capítulo desta tese, um turbilhão de sentimentos se 

aglutina em meio a algumas constatações. Uma delas, diz respeito às certezas iniciais 

do pesquisador embrionário que iniciou o seu caminho no doutorado: parece que se 

esvaem, uma vez que ao chegar na conclusão, do topo dessa montanha que no início 

parecia inalcançável se avistam outros vales, outros mares com ilhas a serem 

desbravadas e mais ainda, o topo em que agora estou é apenas um degrau ante as 

possibilidades de se seguir longitudinalmente. 

As trajetórias percorridas, os ajustes das rotas, as paradas, as análises e 

respostas encontradas, ao invés de esgotar as possibilidades de investigação, 

reinauguram outros campos, outras nuances ante o godê multifacetado e colorido que 

é enveredar pelo caminho da pesquisa, principalmente ao se considerar a emergência 

do tema, a sua frivolidade diante das rápidas transformações as quais a que a 

sociedade vem experimentando, sobretudo no que concerne à emergência e 

efervescência dos sites de redes sociais, especialmente em sua ocupação como lugar 

fértil em que personas podem e são construídas, reelaboradas e forjadas 

continuamente. 

Nesse sentido, se as transformações sociais acontecem de maneira natural, 

evoluem à medida em que a sociedade também avança e remodela e atualiza 

comportamentos clássicos (ou mais conservadores, talvez), além de fazer eclodir 

novos estatutos jamais imaginados há determinado tempo, não se pode negligenciar 

o quão fértil é pensar em como os sites de redes sociais e as mídias sociais 

influenciaram nos protocolos de leitura e, consequentemente, na constituição do leitor 

que também se converte de acordo com o ambiente em que se encontra e se 

manifesta. 

Sem dúvida, compreender o ambiente digital, especialmente a gramática dos 

sites de redes sociais e sua gama de mídias sociais, é perceber o quão pedagógico 

é sua arquitetura, quando cada aba e botão são cirurgicamente pensados e 



191 
 

 
 

 

articulados para excitar nos seus interagentes narrativas de si e inflama postulados 

outros que jogam por terra a clausura de uma vida comedida e discreta. Essa 

aprendizagem acontece em contexto individual, mas é disseminada no contexto 

genérico, coletivo. 

É aí que reside o conceito de pedagogias da visibilidade – intimamente ligado 

aos estudos sobre as pedagogias culturais - apresentado nesse trabalho, que se 

constituem em ações estrategicamente pensadas, articuladas em microeventos 

pedagógicos (publicações individuais) e alcançaram o grupo que serviu de lócus para 

a realização da pesquisa. 

As pedagogias da visibilidade, no contexto do grupo estudado, contribuíram 

para que os sujeitos-leitores também ressignificassem a sua existência diante dos 

seus pares. Isso foi notório ao identificar certas recorrências quanto ao tema e quanto 

às estratégias utilizadas. Por exemplo, na ordem de reincidência, foram encontradas 

pedagogias da visibilidade no contexto mais amplo e em um contexto menor, 

individual, em que classificamos como microeventos pedagógicos. 

Para os macroeventos pedagógicos, dos temas que compuseram uma 

categoria semântica maior, apontamos as seguintes pedagogias da visibilidade: - 

espetacularizar a privacidade leitora; - indicar livros e materiais de leitura; - anunciar 

estatutos da predileção leitora; - ostentar e exibir livros e materiais de leitura; e - 

propagar atividades de fomento à leitura. 

No contexto micro, as seguintes pedagogias da visibilidade foram percebidas: 

publicizar a intimidade de leitor; publicizar cenas habituais e corriqueiras de leitura; 

publicizar rituais de leitura; sugerir livros e/ou materiais de leitura; procurar e pesquisar 

(publicamente) livros e materiais de leitura; expor juízo de valor sobre algum livro, 

publicação ou autor; adquirir livros caros (de autores considerados difíceis ou 

clássicos) ou coleções mais dispendiosas e desejadas pelo grupo; demonstrar que 

consumiu livros caros ou coleções mais dispendiosas; socializar eventos, feiras, 

congressos, etc; compartilhar ações, campanhas, etc. 

Isso quer dizer que, para além das pedagogias da visibilidade se constituírem 

insumos que fertilizaram o grupo quando de suas narrativas, essas ações 
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fortaleceram a ressignificação do sujeito-leitor daquele ambiente, transformando-o em 

um personagem caro para essa tese: o leitor-espetáculo. 

Ele, pois, utilizou de maneira consubstancial as pedagogias da visibilidade para 

- por intermédio da exposição de si, das intimidades de leitor, docompartilhamento 

das mais diversas práticas que a leitura reverbera - performar seu perfil de leitor e 

reconceituar a representação que geralmente um leitor assume fora das redes. 

Assim, as narrativas dos leitores-espetáculo revelaram interessantes nuances, 

como as pedagogias da visibilidade – primordial para a constituição e consolidação 

do perfil do leitor no grupo “Skoob: o que você está lendo?” e da mesma forma, 

evidenciaram o quão pedagógicos podem ser os processos oriundos da 

espetacularização da intimidade do leitor também como possível pedagogia de 

formação de outros leitores. 

Portanto, o argumento de tese defendido é que ao assumir as mídias sociais 

digitais como território de existência, o sujeito leitor lança mão de uma série de 

pedagogias de visibilidade que conferem para si, a partir da espetacularização de suas 

intimidades e predileções de leitura, um outro perfil de leitor bastante distintodo que 

histórica e culturalmente se conhece: o leitor- espetáculo e que utiliza a própria 

intimidade leitora como empreendimento de si. 

Como dito no início deste capítulo, as inconclusões da pesquisa sugerem que 

outras frentes sejam investidas, considerando que fatores serviram como impeditivos 

para se ampliar ainda mais esse objeto de pesquisa, que nos acompanha desde a 

graduação: a leitura e a formação de leitores. Contudo, neste trabalho, nos interessou 

observar os comportamentos que o leitor assume ao estar nas mídias sociais. 

Logo, cremos que as lacunas que ficaram abertas nesta tese de doutoramento 

podem se constituir temas para pesquisas futuras, mesmo considerando a vertiginosa 

transformação que as mídias sociais são tomadas diuturnamente. Talvez, para 

pesquisadores e pesquisadoras futuras identificar, analisar e compreender as 

pedagogias da visibilidade em outras mídias sociais, em 
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espaços formais ou informais de educação e/ou ainda avançar na discussão desse 

conceito, parece ser interessante, bem como a partir daqui outros temas podem ser 

erigidos. Ou não! 

Eis o desafio-convite! 
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