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RESUMO 

Esta pesquisa buscou apresentar questões relacionadas a influência das redes sociais na 

formação do leitor e sua interferência no interesse pela leitura por parte dos estudantes jovens. 

A leitura é de grande importância para crescimento social e individual do ser humano, e no 

que diz respeito a adolescentes adotar a leitura no cotidiano é excepcional, pois, se trata das 

primeiras fases da vida, é onde se deve estimular para hábitos construtivos, já que esses 

seguirão com eles por toda sua vida, sendo o ato de ler um bem que ajuda no desenvolvimento 

mental e criativo dessa fase de construção e crescimento que é a adolescência. O presente 

estudo se configurou como qualitativo, pois buscou entender o grupo social em questão, os 

adolescentes, sua relação com a leitura impressa e o uso das redes sociais. Esta pesquisa teve 

como corpus publicações que abordam a importância da leitura. No aporte teórico algumas 

referências foram abordadas, a fim de discutir o conceito de leitura e sua importância, sobre 

o acesso as redes sociais e a leitura neste ambiente virtual, autores como, FREIRE (1997), 

MORAIS (2004), LAJOLO e ZILBERMAN (2009) e CHARTIER (2009), entre outros, 

nortearam a pesquisa. Como resultado parcial desse estudo foram produzidas sugestões de 

propostas pedagógicas com estratégias que tem como objetivo contribuir de forma positiva 

para o incentivo à leitura.  

Palavras-chave: Redes Sociais. Leitura impressa. Adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

En esta investigación se buscó presentar cuestiones relacionadas al influjo de las redes 

sociales en la formación del lector y su interferencia en el interés de los estudiantes jóvenes 

por la lectura. La lectura es de gran importancia para el crecimiento social e individual del 

ser humano, en lo que dice respecto a los adolescentes, adoptar la lectura en su cuotidiano es 

excepcional, pues, se trata de las primeras fases de la vida y es donde se debe estimular para 

hábitos constructivos, ya que, estos seguirán con ellos por toda su vida, siendo el acto de leer 

importante para el desarrollo mental y creativo de esa fase de construcción y crecimiento que 

es la adolescencia. El presente estudio se configuró como cualitativo, pues, buscó entender 

el grupo social en cuestión, adolescentes y su relación con la lectura impresa y el uso de las 

redes sociales. Esta investigación tuvo como corpus publicaciones que abordan la 

importancia de la lectura. En el aporte teórico algunas referencias fueron abordadas a fin de 

discutir el concepto de lectura y su importancia, sobre el acceso a las redes sociales y la 

lectura en este ambiente virtual. Autores como FREIRE (1997), MORAIS (2004), LAJOLO 

e ZILBERMAN (2009) e CHARTIER (2009), de entre otros ofrecieron el norte para la 

investigación. Como resultado parcial de este estudio fueron hechas sugerencias de 

propuestas pedagógicas con estrategias que tienen como propósito contribuir de forma 

positiva para el incentivo de lectura. 

Palabras llave: Redes Sociales. Lectura impresa. Adolescentes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ano de 1994 mostrou uma mudança de padrões e revelou ao mundo o início das 

redes sociais, e foi no ano de 2004 que elas conquistaram o público, pois nesse período foram 

criados o Orkut e o Facebook — algumas das redes sociais mais populares, não deixando de 

mencionar o Watsapp, criado em 2009, e o Instagram, criado em 2010.  Ao considerarmos 

essa popularidade no Brasil, é instigante saber qual a influência dessas redes sociais no 

crescente desinteresse pela leitura notado no público adolescente e jovem.  

Uma pesquisa feita pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), 

no que diz respeito às redes sociais, 68,7% dos meninos disseram acessar redes sociais todos 

ou quase todos os dias. A porcentagem foi maior entre meninas: 72,6%. Cerca de 52,4% dos 

alunos afirmam participar de chats on-line frequentemente. No caso das meninas, o 

percentual é de 47,5% (BRASIL, 2014). Segundo o PISA, o uso extremo da internet por dia, 

o que significa mais de seis horas diárias, está relacionado negativamente ao bem-estar do 

adolescente. 

Tais constatações evidenciam um quadro que apresenta alguns questionamentos, os 

quais podem ser respondidos por meio de uma observação atenta de algumas discussões 

teóricas relacionadas a esse uso, bem como dos resultados de algumas pesquisas 

desenvolvidas nesse contexto. 

 Com efeito, estão presentes indícios de que a leitura de livros não é uma realidade 

presente nessa faixa etária, e isso é preocupante, uma vez que a leitura é de grande 

importância para o crescimento social e individual do ser humano, além de ser um habito 

benéfico que ajuda no desenvolvimento mental e criativo dos adolescentes. Dessa maneira, 

o hábito da leitura por parte dos adolescentes é de fundamental importância, haja vista ser 

essa uma das primeiras fases da vida humana. Nesse período, é importante incentivá-los a ter 

hábitos construtivos, pois esses os acompanharão durante a trajetória de sua vida. 

A partir dessas ideias, percebe-se essa prática - a leitura - como sendo importante para 

o desenvolvimento do senso crítico do ser humano, o qual possibilitará uma maior 

participação dele na sociedade, ademais, leitor digital, livro, revistas, jornais ou gibis, seja 

qual ferramenta for, apenas o simples ato da leitura mais acessível para o desenvolvimento 

pessoal e profissional. Pois por meio da leitura a pessoa pode quebrar as fronteiras da 

imaginação e descobrir novos universos sem ao menos sair do lugar. Ler é também uma 

condição de grande importância para participação social e conquista de cidadania, e também 

para ter acesso as notícias que circulam de diversas maneiras. 
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Assim, é perceptível a necessidade de falar sobre as contribuições da leitura e de como 

às redes sociais podem interferir nesse processo causando, por vezes, a falta de interesse pela 

leitura impressa nos adolescentes. 

 Dessa maneira, o problema proposto para esse estudo foi: De que maneira as redes 

sociais podem influenciar na diminuição de interesse pela leitura de cópia impressa por 

adolescentes? E, como as redes sociais podem ser usadas como aliadas no processo de ensino 

e aprendizagem e até mesmo como estímulo para a formação do leitor?  

Considerando o exposto, propõe-se uma reflexão acerca desta problemática, pois, faz-

se necessário a compreensão dos atuais paradigmas relacionados a leitura e uso de redes 

sociais,  considerando que a prática pedagógica e o uso das redes sociais como processos de 

ensino e de aprendizagem, pode proporcionar um aprendizado significativo e prazeroso aos 

estudantes, estimulando-os durante este processo a desenvolver sua autonomia e criatividade, 

a partir de diferentes atividades desenvolvidas dentro do contexto de uso da internet e redes 

sociais. 

O presente trabalho foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica sobre redes 

sociais e o desinteresse pela leitura impressa, classificando-se como qualitativa e descritiva 

ao constatar e expor a partir de diversas leituras as interferências ocasionadas pelo uso da 

internet. Buscou-se entender o grupo social em questão são os adolescentes, sua relação com 

a leitura impressa e o uso das redes sociais, garantindo ao pesquisador a fidelidade concedida 

pelo grupo em estudo. 

Diante disso, destaca-se neste trabalho, algumas das pesquisas alinhadas à essa 

discussão, especificamente as que envolvem interesse em leitura de material impresso e 

dificuldade de compreensão leitora. O que se objetivou através destas investigações, foi a 

compreensão das causas, as manifestações e os efeitos do uso das redes sociais no processo 

de desenvolvimento da leitura dos jovens. Por conseguinte, se discorreu sobre o papel da 

escola no incentivo à leitura de materiais impressos e na produção de uma proposta 

pedagógica que evidenciem estratégias que contribuam de forma significativa para a 

formação cidadã dos discentes. A motivação para a escolha desse tema está na percepção e 

na ratificação de que a leitura de livros impressos não é tão priorizada se comparada ao acesso 

às redes sociais. 

Visto que a frequência de uso da internet no Brasil, em especial entre os adolescentes, 

pode ter influência na diminuição da quantidade de livros lidos por estes, uma investigação 

que aborde este tema é muito importante, pois através dessa ação é possível abrir espaço para 

novas discussões sobre o tema, além de aclarar possíveis dúvidas pertinentes ao tema.  
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 As questões mais obvias para explicação de baixos índices de leituras de livros são 

características na história do país, Lago (2019) descreve da seguinte maneira:  

 

O baixo índice de leitura é uma de nossas mazelas históricas e aponta para 

o empobrecimento dos debates brasileiros. Por óbvio, o repertório amplo 

de leituras contribui para o amadurecimento do espírito crítico do cidadão. 

O que é a realidade senão a leitura que fazemos dela? (LAGO, 20019, n.p) 

 

Ler não é tão simples de fato, visto que não se trata de uma atividade passiva, mas 

dinâmica. Na leitura há um cruzamento de dois mundos e ainda proporciona a possibilidade 

de se perceber as coisas olhando através de outro ponto de vista. Lago (2019, n.p) enfatiza que: 

“Um livro é um mundo: o mundo de leituras de seu autor dialogando com o mundo do leitor”. 

Segundo Freire (1994, p. 5), “a maneira como o mundo é visto modifica-se quando 

se adquire o hábito da leitura, pois a leitura verdadeira é a que relê a realidade, quer dizer, é 

aquela que apresenta uma visão crítica a respeito do mundo”.  

Elevar a discussão sobre a importância da leitura e de como esta vem decaindo após 

o aumento do uso das redes sociais é importante pois remete à preocupação do quanto esse 

habito de leitura não pode ser esquecido e o quanto é fundamental a insistência e até mesmo 

a possibilidade de mostrar o lado positivo que a pratica da leitura acrescenta para o progresso 

cultural e social do indivíduo. 

Destarte, a investigação aqui proposta, se alinha ao estímulo à reflexão sobre a falta 

de interesse pela leitura demonstrada pelos jovens estudantes, visto que o hábito da leitura se 

torna um aliado para o desenvolvimento crítico-reflexivo dos jovens, aumentando assim a 

qualidade no processo de aprendizagem na escola. Através de leituras de livros o 

estudante/leitor tem a possibilidade de encontrar respostas aos mais diversos anseios que 

carrega consigo, além de poder dar asas à imaginação. 

É importante ressaltar que o hábito da leitura é uma excelente forma de se aprimorar 

habilidades comunicativas, pois, é através dele que se tem um contato maior com a norma 

culta da língua. Ainda que se afirme que o mundo hoje está mais no modo online, a exemplo 

das redes sociais, a leitura impressa ainda tem seu lugar de importância, já que está associada 

ao desenvolvimento pessoal e traz em si a ideia também de status intelectual, o que demonstra 

que o ato de ler é importante não apenas para o ambiente escolar como para toda a vida. 

Nestes termos, a ponderação proposta por esta pesquisa tende a contribuir para as 

discussões sobre a importância da leitura e de como as redes sociais influencia na falta de 

interesse pela mesma, além de contribuir para reflexões sobre a importância da leitura. Dessa 
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forma acredita-se que seja possível asseverar alguns resultados com relevâncias acadêmicas 

e social, para a construção de uma proposta pedagógica com estratégias que contribua de 

forma positiva para o incentivo à leitura. 

O trabalho se inicia na fundamentação teórica a partir de autores que abordam a 

questão da interferência das redes sociais no interesse pela leitura impressa e tem como 

suporte autores como, FREIRE (1997), MORAIS (2004), LAJOLO e ZILBERMAN (2009) 

e CHARTIER (2009), após autores como MARCUSCHI (2003) que aborda um pouco mais 

com clareza sobre as redes sociais, entre outros.  Em seguida apresentamos a metodologia 

que mostra como o trabalho foi elaborado seguida da proposta de atividade e por fim as 

considerações finais. 

 

 

.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA LEITURA  

 

É sabido que a leitura é responsável por desenvolver a habilidade de formação do 

senso crítico do indivíduo, e que além de acrescentar o conhecimento, tê-la como um hábito 

enriquece também o vocabulário.  

O dicionário Aurélio (2010) registra o conceito de ler. “Percorrer com a vista (o que 

está escrito), proferindo ou não as palavras, mas conhecendo-as (e interpretando-as); decifrar 

e interpretar o sentido de; perceber (sinais, mensagens)” 

A leitura é um componente de fundamental importância para a aproximação na 

sociedade letrada e é um instrumento básico que ajuda na comunicação do homem com a 

sociedade, é como se fosse a chave que abre portas para novos horizontes. 

O hábito da leitura é algo que não se adquire sem dedicação e perseverança, 

transformando assim a leitura em um ato prazeroso e não visto mais como uma obrigação. 

Aquele que lê de forma espontânea indo além da leitura proposta pela escola, ademais de 

ampliar o vocabulário, adquire a compreensão de conceitos abstratos que são possibilitados 

pelas leituras cotidianas, tornando-se assim, um ser mais crítico e reflexivo.  

Para se tornar um sujeito crítico faz-se necessário cultivar o habito da leitura. Para 

Freire (1997): 

 
Ler é uma operação inteligente, difícil, exigente, mas gratificante. Ninguém 

lê ou estuda autenticamente se não assume, diante do texto ou do objeto da 

curiosidade a forma crítica de ser ou de estar sendo sujeito da curiosidade, 
sujeito da leitura, sujeito do processo de conhecer em que se acha. Ler é 

procurar ou buscar criar a compreensão do lido; daí, entre outros pontos 

fundamentais, a importância do ensino correto da leitura e da escrita. É que 

ensinar a ler é engajar-se numa experiência criativa em torno da 
compreensão. (FREIRE 1997, p. 29-30 apud ALVES 2017). 

 

Dessa maneira, o leitor para realizar essa operação inteligente, que é o ato de ler, 

necessitará de alguns conhecimentos prévios, adquiridos ao longo de sua vida. Sobre isso, 

Kleiman (1997), afirma que “o conhecimento prévio do leitor é indispensável no momento 

da leitura, pois ajuda na compreensão e interpretação, quando ativado”. Consequentemente 

o conhecimento linguístico, textual e de mundo são ativados durante uma leitura para maior 

entendimento efetivo. 
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A compreensão leitora se dá com o decorrer do tempo e, é importante para a 

ampliação de conhecimentos do adolescente e para sua formação como cidadão crítico. 

Reforçando que o processo de leitura e compreensão não é automático e exige trabalho 

continuo, Morais, (2013, p. 111) aborda sobre isso, afirmando que: “O que é a compreensão 

de um texto? É a elaboração progressiva de uma representação mental integrada das 

informações apresentadas sucessivamente no texto”.  

Nessa sociedade contemporânea o habito da leitura vem diminuindo com o uso das 

redes sociais, é um período de prioridade a informações tecnológicas (celulares e 

computadores) e está modificando a forma com que as pessoas têm acesso a leitura através 

de livros e textos impressos. 

 Atualmente, o debate sobre o ato de ler deve levar em conta três questões; as 

necessidades e preferências de uma geração de leitores diferenciada, as preferências desta 

nova geração e o uso constante dos mais variados tipos de dispositivos eletrônicos 

disponíveis que estes leitores têm acesso, levando em conta que estes também são novos 

meios e formas de leituras. Se vive um momento em que a tecnologia está presente nos mais 

diversos espaços, os meios áudios visuais propiciaram uma transformação no modelo 

cultural. Houve uma mudança na supremacia de uma cultura alfabética, textual e impressa 

para um modelo permeado por imagens e estímulos áudio visuais. 

 A partir destas mudanças o prazer na leitura de um livro, deu lugar a outros meios 

como a televisão, internet, jogos interativos, redes sociais, blogs, dentre tantos outros que 

hoje tomam a atenção dos jovens além de influenciar igualmente na maneira que estes jovens 

criam, gerenciam e consomem a informação na contemporaneidade. As tecnologias 

disponíveis colocam o leitor frente a novas formas de leitura, o surgimento do hipertexto deu 

espaço a uma leitura linear, multe sequencial e multe linear, que permite ler rastreando, ou 

seja, pulando parágrafos e blocos de informação, assim como possibilitou, através destas 

conexões, a abrir-se a novas fontes e formas de informações, algo importante já que a internet 

trouxe a facilidade do acesso a informação e leituras diversas o que certamente contribui para 

o incentivo à leitura. 

Este contexto gera desafios para o estímulo a leitura de livros impressos, um deles é 

a questão de como fomentar e promover o gosto pela leitura nesta nova geração de leitores? 

Este questionamento que deve estar presente na organização das disciplinas não somente 

aquelas voltadas para o ensino de língua e literatura, mas todas as demais, visto que a leitura 

deve estar presente em todas, a interpretação de texto está presente inclusive nas disciplinas 

de exatas. 
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As informações na atualidade estão ligadas e apregoadas pelo uso da internet, nas 

redes sociais. O campo virtual, disponibiliza obras completas aos leitores, sendo assim 

percebe-se que não há empecilhos para o acesso a informações e que o conhecimento não se 

limita apenas ás leituras impressas. Chartier (2009, p. 7) em seu livro A aventura do livro, do 

leitor ao navegador, alega que “apresentam-nos o texto eletrônico como uma revolução, mas 

a história do livro já viu outras”. Porém essa transformação da atualidade, “trata-se de um 

corte, uma fratura. Desde logo porque o objeto escapa à apreensão da história material tal 

como ela sabia, outrora, bordar e definir o livro” (CHARTIER, 2009, p. 12). 

E continua a retratar em relação ao livro sobre a relevância de que outrora existia o 

instrumento e suas características, como era produzido e obtinha seus resultados. Chartier, 

(2009) apresenta:  

 

Um livro manuscrito (sobretudo nos seus últimos séculos, XIV e XV) e um 

livro pós-Gutenberg baseiam-se nas mesmas estruturas fundamentais – as 

do códex. Tanto um como outro são objetos compostos de folhas dobradas 
um certo número de vezes, o que determina o formato do livro e a sucessão 

de cadernos; que são montados, costurados uns aos outros e protegidos por 

uma encadernação. A distribuição do texto na superfície da página, os 

instrumentos que lhe permitem as identificações (paginação, numerações), 
os índices e os sumários: tudo isto existe desde a época do manuscrito. Isso 

é herdado por Gutenberg e, depois dele, pelo livro moderno. (CHARTIER 

2009, p. 7) 

 

Lajolo e Zilberman (2006, p.21) enfatizam que “leitura intromete-se nos discursos da 

oralidade, recupera a vitalidade da escrita e concretiza o propósito da linguagem verbal e das 

demais linguagens, ao absorver e confirmar a informação”. Sendo assim a leitura não é o fim 

do caminho, mas o meio, pois responsabiliza-se pelo trajeto do conhecimento e está presente 

na escrita e na fala, ainda segundo Lajolo e Zilberman “a leitura incide em alteridade e 

acolhimento da fala; nem a escrita é seu avesso pois a leitura complementa-a e atualiza-a 

permanentemente”. Entende-se que “a leitura constitui um discurso que se revela em textos, 

em emblemas, em problemas, em tomadas de decisões, em políticas. Ela dispõe de antigas e 

novas tecnologias”.   

Assim, a leitura não está vinculada apenas ao espaço escolar, ao pouco passa tempo, 

ao aumento do vocabulário, ao acesso para o conhecimento, vai muito além disso ela perpassa 

por muitas áreas. Lajolo e Zilberman (2006) fala a respeito dessa multiplicidade que a leitura 

tem, as autoras retratam que:  
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Ela - a leitura – invade modos de comunicação públicos e privados, tais 

como, de um lado, jornais, outdoors e anúncios e, de outro, cartas e 

confissões. Manifesta-se em gêneros da oralidade e produtos impressos: 
provérbios populares ou declamações em praça públicas, por uma parte, 

romances e crônicas veiculados pela indústria tipográfica, por outra. 

(LAJOLO E ZILBERMAN 2006, p. 21) 

 

Os adolescentes e jovens em questão passam muito tempo navegando na internet 

acessando as redes sociais, consequentemente as leituras feitas são as encontradas nas telas 

dos computadores e celulares, mas, isso não significa que não seja uma leitura proveitosa, 

pode ser um fortalecimento por dispor de mais um espaço de difusão, Lajolo e Zilberman 

(2009, p. 31) diz que “o acesso a realidade virtual depende do domínio da leitura e, assim, 

esta não sofre ameaça nem concorrência”.  

A leitura que o adolescente tem acesso desde a infância é, na maioria das vezes, aquela 

trabalhada na escola, portanto, a escola tem um importante papel que é o de proporcionar 

uma boa didática para a formação de bons leitores e que as estratégias utilizadas pelos 

professores influenciem no interesse dos alunos pela leitura impressa. Silva (2011, p. 35) 

relata que: 

 

A atividade de leitura se faz presente em todos os níveis educacionais das 
sociedades letradas. Tal presença, sem dúvida marcante, e abrangente, 

começa no período de alfabetização, quando a criança passa a compreender 

o significado potencial de mensagens registradas através da escrita. Após 

esta fase de iniciação, o aluno continua a se encontrar com livros-textos 
(materializados, na prática escolar, sob a forma de livros-adotado, texto 

base, bibliografia obrigatória, leitura suplementar, apostila etc.) ao longo 

de toda a sua trajetória acadêmica. (SILVA, 2011, p. 35) 

 

Com a finalidade de viver em uma sociedade letrada, o incentivo à leitura enquanto 

modo de aquisição é fundamental para a formação de leitores que leem por prazer não apenas 

por obrigação. O livro enquanto fonte de conhecimento é uma ferramenta que vai contra a 

alienação, visto que com a prática da leitura são demonstrados aos leitores possíveis 

problemas sociais enfrentados cotidianamente por pessoas que vivem ao seu redor. Silva 

(2003) apud Baiocchi e Molin (2005), assevera essa afirmação; 

 

Nunca é demais lembrar que a prática da leitura é um princípio de 

cidadania, ou seja, leitor cidadão, pelas diferentes práticas de leitura, pode 

ficar sabendo quais são as suas obrigações e também pode defender os seus 
direitos, além de ficar aberto às conquistas de outros direitos necessários 

para uma sociedade justa, democrática e feliz (SILVA, 2003, p. 24 apud 

BAIOCCHI e MOLIN, 2005, p. 2). 
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A partir dessa afirmação de que leitura é o princípio da cidadania, nota-se a 

importância da construção de leitores, que dialogam com o texto, com o outro e consigo 

mesmos. Entretanto, para que isto ocorra é necessário a promoção de estudos voltados à 

leitura visando ao desenvolvimento e à formação de leitores críticos.  

Proporcionar aos adolescentes, novas expectativas através da leitura, é mais uma 

difusão de conhecimento com novas experiências, é abrir novos horizontes, fazer com que o 

estudante perceba o mundo de uma forma mais ampla. Silva (2011) relata que: 

 

As experiências conseguidas através da leitura, além de facilitarem o 

posicionamento do ser humano numa condição especial (o usufruto dos 

bens culturais escritos, por exemplo) são ainda as grandes fontes de energia 
que impulsionam a descoberta, elaboração e difusão do conhecimento. 

(SILVA, 2011, P. 44). 

 

Essas novas experiências ajudam o aluno a entender que ele também pode se 

posicionar como leitor não só na escola, mas também eu seu dia a dia, que pode levar a leitura 

para além do que vê em sala de aula, que a prática da leitura ultrapassa os muros escolares e 

está presente em seu cotidiano, que basta observar ao redor e poderá notar que a leitura o 

acompanha em todos os lugares.   Puccinelli, (1942) retrata: 

 

O sujeito-leitor se constrói em outros lugares fora da escola e isso causa 

efeitos dentro dos muros escolares, assim como o inverso também é 

verdadeiro. [...] E se não é aberto o espaço de interpretação para os alunos, 

tudo indica que este também não é aberto para o professor[...]. (Grifo 
nosso). (PUCCINELLI, 1942, p. 96).  

  

É sabido que vários fatores influenciam o gosto pela leitura, entre eles está, 

principalmente, o interesse pelo assunto abordado, assim como o despertar a curiosidade para 

o tema que trata o livro ou texto, sendo a curiosidade uma mola propulsora para o ato de ler. 

Para além destas questões, há também o fato deste interesse pela leitura ser despertado a 

partir da indicação de um livro que alguém próximo leu e achou interessante, como também 

a forma como o livro se apresenta, a aparência do livro, entre outras questões. Esse despertar 

o interesse por parte do aluno, lhe oferece a oportunidade de compartilhar experiências 

vividas através da leitura, e tira o foco de que o professor é o centro e o aluno precisa apenas 

receber o que lhe é oferecido nos livros didáticos. 
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2.2 O PAPEL DO PROFESSOR NO ENSINO DA LEITURA NA ESCOLA 

 

Ter a leitura como hábito aprimora o desenvolvimento da capacidade cognitiva do ser 

humano, além de melhorar a escrita e a oralidade, a prática da leitura é primordial em todas 

as áreas de conhecimento para educação. Sendo assim, o papel do professor é proporcionar 

momentos de interação com a leitura, e promover diferentes estratégias para que o desejo da 

leitura seja despertado no adolescente. Como destaca Raimundo (2007): 

 

Se à escola foi dado o objetivo de formar leitores, o professor é o principal 

executor desse projeto, e dele será o dever de apresentar o mundo da leitura 

ao aluno. A maneira como o professor realizar essa tarefa será decisiva para 
despertar ou não o interesse pela leitura. (RAIMUNDO, 2007, p. 109) 

 

É do professor o principal papel de diversificação de matérias para estímulo da leitura, 

revistas, fábulas, contos, poesias, jornais, lendas, pois talvez os livros didáticos não atendam 

as expectativas dos adolescentes, e esses materiais diversificados consigam estimular o gosto 

pela leitura. E possivelmente ajudaria a assimilar ao conhecimento com mais clareza. 

Segundo Silva (2004, p. 19) em uma de suas obras A produção da leitura na escola, 

o professor “é o intelectual que delimita todos os quadrantes do terreno da leitura escolar”. 

Silva acredita que “sem a sua presença atuante, sem o seu trabalho competente, o terreno 

dificilmente chegará a produzir o benefício que a sociedade espera e deseja, ou seja, leitura 

e leitores assíduos e maduros”. 

Dada essa oportunidade ao aluno de apropriação a leitura, a escolha agora fica na 

responsabilidade individual dele, para escolhas aleatórias, mas enquanto o adolescente está 

na escola esse trajeto de incentivar e estimular é do professor, pois faz-se necessário que o 

professor ajude com na formação do leitor.  Guedes e Souza (2011) afirmam que; 

 

Ler e escrever são tarefas da escola, questões para todas as áreas, uma vez 

que são habilidades indispensáveis para a formação de um estudante, que é 
responsabilidade da escola. Ensinar é dar condições ao aluno para que ele 

se aproprie do conhecimento historicamente construído e se insira nessa 

construção como produtor de conhecimento. Ensinar é ensinar a ler para 
que o aluno se torne capaz dessa apropriação, pois o conhecimento 

acumulado está escrito em livros, revistas, jornais, relatórios, arquivos. 

(GUEDES E SOUZA, 2011, n.p).  

 

Durante esse período que o adolescente permanece na escola, e não é pouco tempo, é 

importante que ele encontre no professor esse papel do bom leitor, de certa forma o professor 
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é um exemplo a ser seguido por eles, logo criar práticas pedagógicas para leitura em sala de 

aula gera o exemplo para que eles sejam capazes de adquirir essa prática. As atividades 

realizadas em sala de aula disporão da participação do professor. Neves (1998) apud Rauen 

(2008) discorre que o professor no trabalho com a leitura:  

 

[...]aquele que apresenta o que será lido: o livro, o texto, a paisagem, a 
imagem, a partitura, o corpo em movimento, o mundo. É ele quem auxilia 

a interpretar e a estabelecer significados. Cabe a ele criar, promover 

experiências, situações novas e manipulações que conduzam à formação de 
uma geração de leitores capazes de dominar as múltiplas formas de 

linguagem 17 e de reconhecer os variados e inovadores recursos 

tecnológicos, disponíveis para a comunicação humana presentes no dia-a-

dia (NEVES, 1998, p.14 apud RAUEN, 2008, p.17-18). 

 

As práticas pedagógicas realizadas em sala de aula, além de estimular os estudantes 

a ver o professor como exemplo, ajuda na percepção do desenvolvimento do mesmo em 

relação a essas leituras, seu processo de aprendizagem e rendimento em sala de aula, ou seja, 

terá a facilidade de acompanhar de perto o progresso a evolução do aluno. Cabe ao professor 

proporcionar-lhes essa aproximação considerável com os livros.  

É importante que o discente contemple em seu professor um bom leitor, atualizado e 

com experiências divertidas e interessantes em relação as leituras já realizadas, pois dessa 

forma conseguem enxergar o que é a leitura e o que pode se adquirir através dela. Freire 

(1982) apud Rauen (2008) coloca em suas palavras assim: 

 

 [...] (porque há também uma espécie assim de sabedoria de fazer a leitura, 
que você obtém fazendo a leitura) [...] Isto é: você não ensina propriamente 

a ler, a não ser que o outro leia, mas o que você pode é testemunhar ao aluno 

como você lê e o seu testemunho é eminentemente pedagógico (FREIRE, 

1982, p.8 apud RAUEN, 2008, p.17). 

 

Em se tratando de leitura, há novos posicionamentos em relação a aplicação desta. 

Novas práticas devem ser postas para aprimoramento e busca de resolução dos problemas 

encontrados em relação à prática da leitura, visto que na atualidade já se desenvolveram 

novos recursos de leituras, associados ao ambiente digital, que proporcionam vantagens para 

as leituras em redes sociais. Marcuschi; Xavier, apud Baiocchi e Molin (2005) ressaltam que: 

  

                                          Os textos virtuais são, muitas vezes, construídos sem fronteiras definidas 

e, frequentemente, intercalam formas, processos e funções da linguagem 
oral, da leitura e da escrita. No ciberespaço, o leitor e o autor, em processo 

dialético, encontram-se diante de novas formas de compreensão e produção 
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textuais, o computador é mencionado como medium que agrega discursos 

podendo altera-los e, até mesmo, conduzir à criação, por exemplo, de outros 

gêneros textuais com novas maneiras de ler e escrever. (MARCUSCHI, 
XAVIER apud BAIOCCHI E MOLIN, 2005, p. 6) 

 

Devido ao tempo que os adolescentes se mantêm na internet, acessando as redes 

sociais isso tem proporcionado uma proximidade com conteúdo de fácil compreensão, e de 

menor importância, isso acaba afastando os adolescentes da leitura de qualidade, pois o maior 

contato que eles acabam tendo é a leitura disponibilizada pela internet com baixa relevância.  

Faz-se necessário utilizar dessa mesma tecnologia, que de certa forma afastou o 

adolescente da leitura de qualidade, para criar atividades de incentivo à leitura através dos 

meios comunicativos de acesso à internet e as redes sociais.  

É importante ressaltar que o leitor tradicional, aquele que não teve em sua 

adolescência o acesso à internet facilitado como ocorre hoje, sente certa resistência com os 

meios digitais voltados para a leitura, estes necessitam folhear um livro, sentir o contato com 

as folhas, sentir o cheiro de livro novo, porém, em contrapartida está o leitor da era digital, 

consumidor ávido das tecnologias que percebe o mundo com o olhar através das redes e que 

muito raramente pega um livro impresso para ler e entre estes dois leitores existem aqueles 

que tem aptidão para utilizar as mais diferentes formas de leitura, seja impressa ou não, 

apropriando-se de diferentes tipos de textos, aquele que é capaz de ler em diferentes suportes 

para leitura.  

Geralmente, nesta última categoria de leitor estão os mais jovens, aqueles que 

praticamente nascem dentro da cultura digital, com acesso à internet desde a mais tenra idade 

seja com celulares dos pais, ou tabletes, ou mesmo a TV conectada à internet com um sem 

número de possibilidades de leitura e forma de perceber o mundo, estes possuem uma ampla 

cultura digital e, por isso mesmo, estão adaptados ao uso das tecnologias e com o uso delas 

compartilhar seus gostos, preferencia e conteúdos nos mais variados espaços de socialização 

a exemplo das redes sociais como Facebook, Instagran, Whatsapp, dentre tantas outras. 

Neste sentido, é importante ressaltar o papel tanto do professor quanto da escola, que 

em um trabalho conjunto, possibilite a interação do aluno como o mundo da leitura, não 

desconsiderando o uso da internet, tampouco das redes sociais como aliados neste processo. 

Para a formação de leitores críticos e autônomos o educador necessita desenvolver práticas 

que estimulem o prazer pela leitura e que ajudem na formação do cidadão.  
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2.3 REDES SOCIAIS  

 

Partindo do pressuposto de que com o surgimento das redes sociais a leitura de cópia 

impressa foi relegada a segunda instância e visto que estamos vivendo em uma sociedade em 

que a maioria dos adolescentes vivem conectados às redes sociais de comunicação, sendo 

que essas redes lhes passam informações diárias que vêm de forma escrita ou imagéticas, 

nota-se que as redes sociais não são apenas um ambiente para leituras, mas também de 

interação.  

Porém, mesmo com essas informações não se pode descartar a hipótese de que as 

redes sociais são também uma forma de incentivo à leitura, não só as redes sociais, mas 

também os aparelhos eletrônicos como, celulares e computadores, como por exemplo, há 

pessoas que utilizam o computador para baixar livros para fazer a leitura no próprio 

computador ou enviar para o celular e a leitura é feita nele, visto que é um método utilizado 

pelas pessoas logo não podemos afirmar que a leitura impressa é a única da qual se devem 

beneficiar.  

O conceito de rede social foi primeiramente definido por Wasserman e Faust em 

1994, “como um ou mais conjuntos finitos de autores (nós) e eventos e das relações e 

interações (laços) sociais estabelecidos entre eles, seu significado tem evoluído nos últimos 

anos”. (Leffa 2016, p.37). 

O acesso à internet se popularizou com o passar do tempo, hoje é possível estar 

conectado ao mesmo tempo em diversos sites e redes sociais, estar conectado é algo muito 

comum, e faz parte do cotidiano e em sua maioria são jovens ou adolescentes, desta forma, 

a escola não pode ficar a parte deste crescente uso das tecnologias, sendo a escola o lugar 

que deve promover uma formação ampla e sólida a seus alunos, esta deve fornecer os 

mecanismos necessários que possibilite aos alunos a construção dos seus conhecimentos, 

incorporando em sua vida novas habilidades. 

As comunicações migraram para as redes sociais, as notícias são publicadas primeiro 

nestas redes, antes mesmo de chegar as páginas de internet, aos noticiários da televisão, antes 

a radio era o meio que passava as notícias de forma mais rápida, hoje elas estão ultrapassadas, 

ficaram em segundo plano no público adolescente, as ferramentas tecnológicas mantêm a 

sociedade hiper conectada todo o tempo e os jovens seguramente são os principais atores 

nesta maratona informativa que a cada momento se renova. 

Para alguns estudiosos as redes sociais com suas múltiplas interrupções e curtos 

períodos de atenção que requerem, estão esquecendo a leitura de livros impressos. A 
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neurocientista Maryanne Wolf (2015), adverte em seu livro “O cérebro no mundo digital”, 

que as habilidades necessárias para ser efetivo na hora de fazer muitas tarefas ao mesmo 

tempo poderiam estar sobrepondo aquelas que são necessárias no momento de concentração 

para uma leitura contínua, e que esta abundancia de informação requer cada vez menos 

esforço intelectual já que os leitores não têm tempo ou motivação para pensar em todos os 

significados daquilo que estão lendo de forma contínua na internet. 

Existe também aqueles que afirmam que a cultura digital não trará estas 

consequências citadas por Wolf, como afirma Gunther Kress (2005) em seu livro Literacy in 

the New Media Age (Alfabetismo na era dos novos meios), para ele as gerações acostumadas 

as interfaces e os entornos digitais terão habilidades diferentes com as quais poderão perceber 

o mundo de novas maneiras. Por este motivo, ao invés de impor a leitura impressa, o 

professor em conjunto com a escola deve oferecer aos alunos boas histórias e disponibilizá-

las por meio digital visto que este é o meio que os jovens estão utilizando cotidianamente, 

esta seria uma forma de estímulo a leitura que poderia ser uma ponte para a leitura em livros 

impressos. 

 

2.4 REDES SOCIAIS: UM GÊNERO TEXTUAL? 

 

Em se tratando das de redes sociais como um gênero textual Marcuschi. (2003) 

explica que. 

Já se tornou trivial a ideia de que os gêneros textuais são fenômenos 

históricos, profundamente vinculados à vida cultural e social. Fruto 

de trabalho coletivo, os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar 

as atividades comunicativas do dia-a-dia. (MARCUSCHI 2003, n.p) 

 

Ele ainda deixa claro que os gêneros textuais. “São entidades sócio-discursivas e 

formas de ação social incontornáveis em qualquer situação comunicativa.  

Levando em consideração que gêneros textuais são por onde se transitam por meio 

da escrita, e da leitura, sendo assim as redes sociais também são utilizadas para leitura escrita 

e comunicação em geral. Marcuschi (2003) indica os gêneros textuais como práticas sócio-

históricas, ele deixa claro que quanto maior a necessidade de comunicação, maior será a 

criação de gêneros. Ele salienta que:  

 

(...) embora os gêneros textuais não se caracterizem nem se definam por 

aspectos formais, sejam eles estruturais ou linguísticos, e sim por aspectos 
sóciocomunicativos e funcionais, isso não quer dizer que estejamos 
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desprezando a forma. Pois é evidente, como se verá, que em muitos casos 

são as formas que determinam o gênero e, em outros tantos serão as 

funções. Contudo, haverá casos em que será o próprio suporte ou o 
ambiente em que os textos aparecem que determinam o gênero presente. 

(MARCUSCHI, 2003, p. 21) 

 

Sendo assim, os textos podem ser divulgados em suportes diferentes, serão vistos com 

a base em que estão sendo apresentados. Assim, surge a necessidade de conhecimento das 

formas e funções para definir e identificar o gênero. Nesta concepção, o teórico MARCUSHI 

(2003, p. 19), expõe que os gêneros são definidos como "eventos textuais altamente 

maleáveis, dinâmicos e plásticos” e também que os gêneros resultam da prática comunicativa 

das atividades socioculturais e das inovações tecnológicas, e ressalta que é facilmente 

perceptível considerando a quantidade de gênero textuais que existem hoje em relação a 

sociedades anteriores.  

Hoje como estamos vivendo um momento em que a cultura digital vem se expandindo 

pelo mundo, notamos que surgem novos gêneros e novas formas de comunicação, Marcuchi 

(2007) fala em relação a isso:  

 

Hoje, em plena fase da denominada cultura eletrônica, com o telefone, o 
gravador, o rádio, a TV e, particularmente o computador pessoal e sua 

aplicação mais notável, a intemet, presenciamos uma explosão de novos 

gêneros e novas formas de comunicação, tanto na oralidade como na 
escrita. (MARCUSHI, 2007, n.p). 

 

Segundo Marcuschi (2007), “nos últimos dois séculos as novas tecnologias 

destacando as ligadas à área de comunicação, propiciaram o surgimento de novos gêneros 

textuais”. Ele ressalta que é a intensidade com que usam dessas tecnologias e as suas 

interferências nas atividades comunicativas diárias, que dão origem ao gênero. Marcichi 

(2007), aborda que: 

 

Assim, os grandes suportes tecnológicos da comunicação tais como o rádio, 
a televisão, o jornal, a revista, a internet, por terem uma presença marcante 

e grande centralidade nas atividades comunicativas da realidade social que 

ajudam a criar, vão por sua vez propiciando e abrigando gêneros novos 

bastante característicos. (MARCUSHI, 2007, n.p)   

 

Em pleno século XXI, é difícil encontrar alguém que não faça uso das redes sociais 

como forma de se comunicar e por muitas vezes de apenas divertir-se. Apesar do fácil acesso 

à internet é sabido que esta oferece muito mais do que apenas acessar redes sociais a exemplo 
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do Instagram, Faceboock e Watts App.  Porém esta forma de comunicação ganhou espaço, 

principalmente entre os jovens, a ponto de transformar a maneira com que as pessoas não 

apenas se comunicam, mas também como se informam. Com o uso destas redes a forma de 

ver o mundo mudou, influenciando também nossa sociedade cultural, afetando junto a isso a 

maneira não apenas de ler, mas de perceber a leitura. Antes, quando não existiam as redes 

sociais, as leituras eram feitas em livros, jornais, revistas e revistas em quadrinhos, na 

contemporaneidade esse tempo que era gasto lendo este tipo de material está sendo usado em 

redes sociais. Como afirma Magalhães (2010), com a evolução do modo de como ocorre a 

informação o homem mudou também a forma de se comunicar, assim, as tecnologias 

trouxeram uma mudança no que diz respeito a leitura, agora, esta também é feita através das 

tecnologias disponíveis, principalmente pelo grupo mais jovem.  

Utilizar a leitura para informar-se, para deleitar-se e entender as particularidades que 

a leitura traz, está sendo relegada a segundo ou terceiro plano, a partir do momento que se 

passa a maioria do tempo em redes sociais lendo memes, vendo vídeos de comedias, 

interagindo com amigos e etc. Irandé (1937, p. 77) enfatiza que “A leitura envolve processos 

e estratégias de realização na dependência de diferentes condições do texto lido e das funções 

pretendidas com a leitura”. Portanto, a leitura, feita em qualquer circunstancias, dependendo 

do tema ou nível de formalidade, traz informações de diferentes acessos e conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

3 CAMINHOS METODOLOGICOS 

 

Esse estudo se configurou-se como qualitativo, pois buscou entender o grupo social 

em questão, adolescentes e sua relação com a leitura impressa no uso das redes sociais, 

garantindo ao pesquisador a fidelidade as informações concedidas pelo grupo em estudo 

(MINAYO, 2007). Elencando também caráter descritivo, portanto buscou entender como se 

dá a estratégia elaborada para um determinado grupo. Gil (2007) afirma que este tipo de 

pesquisa objetiva a descrição das características de determinada população, proporcionando 

uma maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses. Além das características supracitadas, se trata também de uma abordagem 

bibliográfica. 

No aporte teórico deste estudo algumas das referências foram abordadas a fim de 

discutir o conceito de leitura e sua importância e sobre o acesso as redes sociais e a leitura na 

mesma, autores como, FREIRE (1997), MORAIS (2004), LAJOLO e ZILBERMAN (2009) 

e CHARTIER (2009). 

O contexto dessa pesquisa situou-se num âmbito acadêmico com estudos para 

esclarecer a importância da leitura e pesquisar acerca do tema, interesse em leitura em 

material impresso e dificuldade de compreensão leitora, tal como pesquisar também sobre as 

manifestações e efeitos do uso das redes sociais no processo do desenvolvimento do leitor. 

Trazer uma discussão em relação ao papel da escola e do professor no incentivo à leitura de 

materiais impressos. 

Para maior reflexão dessa realidade, e para atingir o objetivo aqui proposto, fizemos 

algumas etapas metodológicas que compôs este trabalho. A primeira foi o levantamento de 

pesquisas bibliográficas acerca da temática, e analise critico-reflexiva dos principais 

conceitos que estabeleceram nossa forma de compreender o assunto em discussão.  

Esta etapa constituiu-se no levantamento de pesquisas sobre, a importância da leitura, 

na qual abordamos citações de autores que conceituam leitura e sua importância, o papel do 

professor na escola em relação ao ensino da leitura, qual o papel do professor ao passar o 

conhecimento sobre a leitura para além das salas de aula e redes sociais, e sua influência no 

que diz respeito a leitura.  

No decorrer desta investigação sentimos a necessidade de apresentar uma proposta 

pedagógica, para melhor visão do que foi discutido durante esse trabalho, uma proposta onde 

há a união da leitura impressa com a rede social, assim ampliarmos a visão de que há a 



28 

 

possibilidade de unir os dois fatores para melhor aproveitar esse avanço tecnológico no qual 

estamos vivenciando, fazer o bom uso das tecnologias e assim levar a reflexão aos 

adolescentes sobre o devido tema, no qual é de muito interesse vindo do público adolescente, 

pois nota-se que os mesmo são os que fazem mais uso das tecnologias.  
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4.  SUGESTÃO DE ATIVIDADES COM O USO DA INTERNET E REDES 

SOCIAIS 

 

Nos últimos dois séculos a tecnologia obteve grande avanço no mundo, as redes 

sociais têm uma presença marcante e grande centralidade na realidade social. Desta forma 

contemplamos que a leitura e as redes fazem parte das relações e das práticas sociais.  

Visto que a leitura e as redes sociais podem sim ser utilizadas como aliadas em relação 

aos estudos, levando em consideração a intensidade do uso das tecnologias e as interferências 

que acontecem nas atividades comunicativas, notamos a necessidade de sugerir atividades 

que possam ser usadas de forma positiva no andamento dessa junção leitura e redes sociais. 

Uma primeira sugestão seria a criação de um blog, no qual os alunos poderiam expor 

suas produções textuais em sala de aula. Conter no blog um espaço para indicações de livros 

que eles leram e gostaram e querem indicar a seus colegas dizendo porque gostaram desta 

leitura, deixar um espaço onde se possa postar livros digitalizados que lhes interessam os 

quais poderão ler no próprio blog, com isso faz-se uso das redes sociais para o 

desenvolvimento do hábito de leitura. O professor também pode utilizar desse blog fazendo 

vínculo com o Instagram, criando uma página onde se faça postagens de frase de livros que 

eles leram e lhes chamou atenção, de textos produzidos pelos próprios alunos, criar 

estratégias que lhes chamem atenção que os motive a leitura mesmo estas sendo feitas 

utilizando as redes sociais. 

 Ainda com o uso do Instagram o docente pode desenvolver as seguintes atividades: 

a) professor pode disponibilizar um texto, um capítulo de um livro, uma revista, e solicitar 

que os alunos façam um resumo com no máximo 200 caracteres e compartilhe marcando os 

colegas para que todos possam ter acesso e comentar abrindo espaço para discussões em um 

ambiente muito familiar para eles, as redes sociais; b) Compartilhamento de sites que 

parecem interessantes que trazem algum tipo de leitura própria para serie/idade, com assuntos 

de interesse comum. Este compartilhamento pode ser feito tanto pelo professor, como ele 

pode sugerir aos alunos que busquem leituras interessantes e compartilhe os sites com os 

colegas. Estas atividades podem fomentar uma leitura proveitosa e até mesmo auxiliar os 

alunos a desenvolver o hábito de ler, de forma prazerosa, não apenas porque o professor disse 

que tem que ler para poder fazer atividade ou se sair bem em uma avaliação. Irandé (1937) 

diz que: 

 

A leitura possibilita a experiência gratuita do prazer estético, do ler pelo 

simples gosto do ler. Para admirar. Para deleitar-se com as ideias, com as 
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imagens criadas, com o jeito bonito de dizer literariamente as coisas. Sem 

cobrança, sem preocupação de qualquer prestação de contas posterior. 

(IRANDÉ, 1937. p. 71). 

 

A leitura alimenta a imaginação e favorece a concentração além de ajudar a melhorar 

algumas habilidades sociais como a empatia, isso porque o leitor se identifica com os 

personagens das histórias por ele lidas, portanto, não se pode negar a importância de se 

fomentar o hábito da leitura desde a mais tenra idade, o professor precisa estar atento ao 

novo, atualizando-se, buscar falar a linguagem dos alunos pois só com a aproximação ele 

conseguirá alcançar êxito no intento de transformar seus alunos, jovens, muito envolvidos 

com mídias sociais, em bons leitores. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao estudar a interface entre tecnologias digitais e leitura procuramos compreender 

como essas diferentes tecnologias produzem impactos na gestão do conhecimento e 

consequentemente no hábito da leitura. Este é um dos primeiros passos que nos leva a uma 

reflexão mais profunda em relação ao interesse pela leitura e em material impresso e sobre a 

dificuldade de compreensão leitora; as causas, manifestações e efeitos do uso das redes 

sociais no processo do desenvolvimento da leitura dos jovens e sobre o papel da escola no 

incentivo à leitura de materiais impressos.  

Consciente de que há muito o que se estudar sobre esse tema e visto que diante desta 

realidade é difícil afirmar se os jovens estão lendo mais ou se agora eles têm mais ferramentas 

para aumentar suas possibilidades de leituras, o trabalho realizado é um passo inicial para o 

pensar sobre como devemos desenvolver a capacidade leitora dos alunos dentro do contexto 

atual com os mais diversos desafios trazidos pelas tecnologias e o uso contínuo de redes 

sociais.  

 É sabido que a leitura faz parte do ambiente acadêmico e social, logo, é importante 

um olhar mais profundo voltado para essa mudança que o uso das redes sociais vem causando 

em relação a leitura, e de certa forma trabalhar com isso de maneira agradável com os alunos. 

O professor tem um papel relevante neste processo de desenvolvimento pelo prazer da leitura, 

portanto é importante que ele faça uso dos instrumentos que fazem parte do cotidiano dos 

jovens para que os estudos não sejam vistos por eles de forma cansativa e desagradável.  

Este trabalho foi de importante para o meu crescimento pessoal e acadêmico pois ao 

traçar o caminho da busca por autores que falam a respeito do tema pude perceber novas 

formas de enxergar a leitura, e entender que as redes sociais podem sim ser uma aliada, que 

podemos sim utiliza-la e vê-la como uma parceira para estudos e para desenvolver atividades 

para aulas de forma dinâmica. Acredito que como uma profissional da educação posso usar 

os conhecimentos que adquiri depois desse estudo realizado com a leitura e as redes sociais.  

Os objetivos propostos na introdução deste trabalho, como a leitura sendo importante 

para o desenvolvimento do senso crítico do ser humano e que possibilita uma maior 

participação dele na sociedade, foram de certa forma alcançados e acrescentados através das 

leituras e pesquisas realizadas. Ficou clara a importância de novas pesquisas relacionadas a 

esse tema, como por exemplo a continuação da junção desses itens, leitura e redes sociais. 

  



32 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ANTUNES, Irandé, 1937. Aula de Português: encontro & interação. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2003.  

 

BAIOCCHI e MOLIN, Considerações Acerca Da Leitura e Tecnologias De 

Comunicação Digital: Alguns Pressupostos. 2014, p. 187 a 196. Disponível em: 

file:///C:/Users/liane/Downloads/11035-40222-1-PB.pdf>.  Acesso em: 14 de jun 2019. 

 

DAQUINO, Fernando. A história das redes sociais: como tudo começou. Tecmundo.2012. 

Disponível em: https://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/33036-a-historia-das-redes-

sociais-como-tudo-comecou.htm. Acesso em 10 de jul 2019. 

 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário da língua portuguesa. 5. ed. 

Curitiba: Positivo, 2010. 2222 p. ISBN 978-85-385-4198-1. 

 

FERREIRA, Paula. Brasil é o segundo país onde os alunos passam mais tempo na 

internet nas horas vagas. O Globo Sociedade. Salvador, abr. 2017. p. 1-5. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/brasil-o-segundo-pais-onde-alunos-passam-

mais-tempo-na-internet-nas-horas-vagas-21227360. Acesso em: 19 abr. 2019. 

 

FREIRE, Paulo, 1921 – F934i A importância do ato de ler: em três artigos que se 

completam / Paulo Freire. – São Paulo: Autores Associados: Cortez, 1989. 

 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2007. 

GUEDES, PAULO COIMBRA; SOUZA, JANE MARI de. Leitura e escrita são tarefas 

da escola e não só do professor de português. In: Ler e escrever: compromisso de todas 

as áreas. 9 ed. Porto Alegre, RS: Editora da UFRGS, 2011. Disponível em: 

https://www.academia.edu/31593914/Paulo_Coimbra_Guedes_e_Jane_Mari_de_Souza. 

Acesso em: 17 jul 2019. 

 

GOUVEIA, Joana Mesquita Saldanha. Hábitos de leitura em crianças e adolescentes: 

Um estudo de caso em alunos do segundo e terceiro ciclos do Ensino Básico. Porto, 2009. 

 

GUTHER, K. El alfabetismo en la era de los nuevos medios de comunicación. 

Traduzido por: Juan Manuel Pomares Olivares Ediciones Aljibe, S.L.; Edição: 1 (1 de 

janeiro de 2005). Espanha. 

 

KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor: Aspectos Cognitivos da Leitura. São Paulo: Pontes, 

1997. 

 

LAJOLO, Marisa, 1994- Das tábuas da lei à tela do computador: a leitura em seus 

discursos / Marisa Lajolo e Regina Zilberman. – 1. Ed.- São Paulo: Ática, 2009.  

 

LAJOLO E ZILBERMAN. Leitura rarefeita: livro e leitura no Brasil. São Paulo: 

Brasiliense, 1991. 

 

about:blank
https://www.academia.edu/31593914/Paulo_Coimbra_Guedes_e_Jane_Mari_de_Souza


33 

 

MAGALHÃES, CLÁUDIO MÁRCIO. Elementos para reflexões sobre educação, 

comunicação e tecnologia: nada é tão novo sobre redes, linguagem e aprendizagem. 

Campinas: Ed UNICAMP, 2013. 

 

 

MARCUSCHI, Luis Antônio, Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: 

DÍONISIO, Ângela Paiva, MACHADO, Anna Rachel, BEZERRA, Maria Auxiliadora, 

Gêneros textuais e ensino. 5. Ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007. 

 

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: 

DIONISIO, Ângela P.; MACHADO, Anna R.; BEZERRA, Mª Auxiliadora 

(Organizadores). In: Gêneros textuais & ensino. Ed. 2. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003, p. 

19-36. 

 

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São 

Paulo: Hucitec, 2007. 

 

MORAIS, Antonio. Psicomotricidade: Educação e Reeducação num enfoque 

Psicopedagógico. 9. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 

 

ORLANDI, Eni puccinelli, 1942- A leitura e os leitores/ Eni Puccinelli Orlandi 

(organizadora). – Campinas, SP: Pontes, 1998. 

 

RAIMUNDO, A. P. P. A mediação na formação do leitor. In: CELLI – COLÓQUIO DE 

ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS, 3. 2007, Maringá. Anais... Maringá, 2007. 

Disponível em: 

http://www.ple.uem.br/3celli_anais/trabalhos/estudos_literarios/pdf_literario/010.pdf. 

Acesso em: 02 ago 2019. 

 

RANGEL, Elaine. A Função Do Professor como Multiplicador de Leitores no Ensino 

Superior. Disponível em: 

http://editora.pucrs.br/anais/IICILLIJ/6/Afuncaodoprofessorcomomultiplicadordeleitoresno

ensinosuperior.pdf. Acesso em: 1 de ago 2019. 

 

RAUEN, Adriana. Práticas Pedagógicas que Estimulam a Leitura. Disponível em: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/390-4.pdf. Acesso em 7 ago 

2019. 

 

SILVA, Ezequiel Theodoro da. A produção da leitura na escola: pesquisas x propostas. 

São Paulo: Ática, 1995. 

 

SILVA, Ezequiel Theodoro da. O ato de ler: fundamentos psicológicos para uma nova 

pedagogia da leitura / Ezequiel Theodoro da Silva. – 11. Ed. – São Paulo: Cortez, 2011. 

 

SILVA, Renata Prado Alves (Ed.). Práticas de Leitura e Uso de Sites de Redes Sociais 

entre Estudantes de Jornalismo. Rio de Janeiro: Gp Produção Editorial, 2015. p. 13.  

 

Sim-Sim, Inês, “A formação para o ensino da leitura” in Inês Sim-Sim (org.), A 

formação para o Ensino da Língua Portuguesa na Educação Pré-Escolar e o 1° ciclo do 

Ensino Básico, Cadernos de Formação de Professores, n° 2, 2001, pp. 51-64. 



34 

 

 

Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Disponível em: 

https://www.ufrgs.br/lead-producaoeditorial/wp-content/uploads/2015/08/Práticas-de-

Leitura-e-Uso-de-Sites-de-Redes-Sociais-entre-Estudantes-de-Jornalismo.pdf. Acesso em: 

1 jul. 2019. 

 

VILLARDI, R. Ensinando a gostar de ler: formando leitores para a vida inteira. Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 1999. 

 

WOLF, M. O cérebro no mundo digital: os desafios da leitura na nossa era. São Paulo: 

Editora Contexto, 2015. 

 
 


