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1 Resumo 

 

Esta pesquisa pretende analisar como os autores contemporâneos de best-

sellers interagem com os seus leitores por meio de perfis online de Redes Sociais. 

Queremos observar como se dá esta interação entre as partes, analisando qual a 

influência dessa relação sobre a obra e também qual o impacto no imaginário do 

leitor. Vamos investigar como esse leitor assimila e reproduz o conteúdo divulgado 

pelos autores. Para isso, vamos trabalhar com revisão bibliográfica e netnografia. 

 

2 Introdução 

 

A exposição constante dos best-sellers na grande mídia desperta a vontade 

do leitor de ler e adquirir dada obra. Este aspecto pode ser explicado pela 

necessidade da sensação de pertencimento social do indivíduo, que leva-o a se 

enquadrar em padrões sociais pré-estabelecidos1. A leitura desta obra – 

possivelmente alinhada com as tendências culturais contemporâneas – pode ter 

como resultado a aceitação e reconhecimento quase instantâneo por parte do leitor. 

Deste modo, analogamente, o criador une-se à criatura: o indivíduo, ao sentir-

se conectado  com a livro, é instigado a obter maiores informações sobre o autor. Se 

no passado as informações eram divulgadas através da mídia impressa ou através 

de correspondências com a editora responsável pela publicação, hoje o leitor pode 

contar com um canal mais ágil de comunicação – que, assim como a carta, também 

pode ser unilateral – através da internet, mais especificamente pelas redes sociais. 

 

3 Objetivos 

 

Objetivo geral 

Analisar o papel que a Internet desempenha na vida dos escritores nacionais 

e como isso chega até o novo leitor, de modo a maior divulgação da vida privada, 

que outrora fazia parte apenas do imaginário coletivo.  

Objetivo específico 

                                                 
1 FHILADELFIO, Joana Alves. Literatura, Indústria Cultural e Formação Humana. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/cp/n120/a11n120.pdf>. Acesso em: 29 de março de 2015. 



Traçar um paralelo entre as informações pessoais sobre autores clássicos 

que chegavam ao público e as informações pessoais sobre autores contemporâneos 

que chegam ao público através do Instagram, Facebook e Twitter; buscar 

compreender se e como as informações divulgadas (sejam políticas ou estilo de 

vida) influenciam a imagem da obra aos seus leitores. 

 

4 Metodologia 

 

O método aplicado será o da netnografia, proposto por Adriana Amaral2, para 

analisar os comentários, compartilhamentos e demais formas de interação entre 

leitores e autores. A autora, escolhida de acordo com o número de livros vendidos, 

assim como a presença contínua e efetiva online, será Paula Pimenta (Fazendo Meu 

Filme). 

 

5 Desenvolvimento 

 

As redes-sociais estudadas serão o Facebook e Instagram, escolhidas de 

acordo com a popularidade e influência que estas redes exercem sobre o público 

jovem. De acordo com o Ibope, 96% dos jovens internautas possuem perfil no 

Facebook. Já o aplicativo Instagram está presente entre 63% dos entrevistados.3 

 

6 Resultados Preliminares 

 

A tecnologia está presente de modo crescente na sociedade. Em pesquisa 

divulgada pela Nielsen4 em junho de 2013 foi comprovado que três em cada dez 

brasileiros possuem smartphone. Outra pesquisa feita pelo Ibope5 em julho de 2014 

divulgou que o jovem internauta brasileiro possui, em média, perfil em sete redes-

sociais. O escritor contemporâneo e seus leitores fazem parte destes números. 

                                                 
2 FRAGOSO, Suely; RECUERO, Raquel; AMARAL, Adriana. Métodos de pesquisa para Internet. Porto Alegre: Sulina, 

2013. 
3 IBOPE. O jovem internauta brasileiro possui perfil em 7 redes sociais. Disponível em: <http://www.ibope.com.br/pt-

br/noticias/Paginas/O-jovem-internauta-brasileiro-possui-perfil-em-sete-redes-sociais.aspx>. Acesso em: 18 de março de 

2015. 
4 RUIC, Gabriela. 3 em cada 10 brasileiros são donos de smartphones. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/3-em-cada-10-brasileiros-sao-donos-de-smartphones>. Acesso em: 18 de 

março de 2015. 
5 IBOPE. O jovem internauta brasileiro possui perfil em 7 redes sociais. Disponível em: <http://www.ibope.com.br/pt-

br/noticias/Paginas/O-jovem-internauta-brasileiro-possui-perfil-em-sete-redes-sociais.aspx>. Acesso em: 18 de março de 

2015. 



Criou-se, através de sites como o  Facebook, Instagram e Twitter, um novo 

meio de comunicação, onde cada indivíduo gerencia e seleciona o conteúdo 

publicado. 

Outra ferramenta que diferencia os meios de comunicação tradicionais da 

Internet é a capacidade de filtrar o conteúdo recebido. Deste modo, o espectador que 

outrora era apenas passivo em relação à TV devido a tecnologia limitada (PORTO, 

2009), vê no ciberespaço a opção que chega mais próxima da teoria de interatividade 

proativa  proposta por Reisman (2002), onde é possível controlar tanto a estrutura 

quanto o conteúdo recebido. 

Este conceito faz parte da cultura da convergência, "onde as velhas e as novas 

mídias colidem, onde mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder 

do produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis" 

(JENKINS, 2006, p. 29). Por convergência, o autor refere-se ao fluxo de conteúdos 

através de múltiplos suporte midiáticos. 
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