
 

 

REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTAS PARA LEITURA LITERÁRIA

Resumo: Este estudo apresenta reflexões sobre possibilidades de mediação de leitura 
literária numa metodológica que agrega o uso de
formação de leitores na Educação Básica, priorizando as redes sociais como ferramenta 
propícia para estímulo da leitura.. Parte
lido integralmente, a partir de uma seleção prévia que contemple preferências temáticas 
discentes, definição de competências e habilidades a serem desenvolvidas e 
desenvolvimento da leitura crítica do texto, comparando
não). Além disso, acentua
perspectivas metodológicas pertinentes ao perfil de alunos e ao contexto tecnológico 
que se impõe. Tomam-se como objeto central de reflexão literária contos da literatura 
brasileira do século XXI, escritos por autores ainda pouco reconhecidos no cenário 
nacional. Nessa prática mediadora de leitura, entende
com o texto é promovida, uma vez que o ponto central do onde  surgem as reflexões é o 
conto literário. Ainda quanto à interatividade, destaca
Facebook que traz outros formatos para discussão on line, assíncrona ou não, ampliando 
as possibilidades de uso do recurso e de aprendizagem. Além disso, essa rede social traz 
um importante recurso tecnológico associa
tanto no sentido de portabilidade, quanto de acesso à informação e principalmente a 
mobilidade de pessoas mudam a relação entre a informação e o mundo.” 
(SANTAELLA, 2010, p.35).
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fenômeno acompanhado ainda pelo desprestígio da literatura enquanto disciplina nos 

currículos e exames avaliativos e na preferência de leitores que, a cada ano, leem menos 

obras literárias se comparada com leituras de jornais e revistas, por exemplo. 

Notadamente, temos constatado uma limitação na presença da literatura nas escolas e, 

consequentemente, uma minimização do processo formativo de leitores de literatura.  

 Dada a realidade, como defensores da literatura, de sua capacidade formativa e 

de sua importância na formação do sujeito, remetemos à necessidade de pensar em 

opções de inserção da leitura de literatura no espaço escolar. Então surge a possibilidade 

de exploração das mídias sociais como ferramentas adequadas ao processo de formar 

leitores, o que possibilita uma aproximação do ensino de literatura ao mundo real da 

maioria dos alunos ao mundo da escola e ao processo formativo desses alunos. 

 Entendemos, nessa perspectiva, que a leitura para alunos digitais pode ser 

melhor associada quando se promove uma maior interação com as tecnologias de rede, 

nas quais se incluem as mídias sociais. Isso se justifica porque 

 

Em nossa sociedade, cada vez mais os nativos digitais buscam 
construir seu conhecimento a partir das interações realizadas. Dente as 
possibilidade de interação aquelas que ocorrem em meios digitais 
crescem a cada dia em virtude da grande utilização das TR. Em 
relação a esse fato, ganham força as ideias sobre o processo de 
aprendizagem propostas por Siemens, visto que a aprendizagem se 
constrói por meio das trocas e da diversidade de opiniões, as quais são 
realizadas por meio das conexões com nós especializados ou com as 
mais variadas fontes de informação. (SOTILLE; TEIXEIRA, 2012, p. 
2-3) 
 

 As trocas e a o uso de diferentes formas de informação viabilizadas pelas mídias 

sociais fazem parte desta proposta de formação de leitor de literatura, a qual elege o 

Facebook como ferramenta tecnológica da rede para esse processo. Compartilhamos a 

ideia de que o Facebook traz algumas possibilidades, como: “facilidade de conversação, 

auxílio na diminuição das relações hierárquicas de poder entre professor e alunos, 

melhora do nível de relacionamento, suporte à interação entre alunos, rompendo com o 

discurso limitado tipo aluno-professor” (ALLEGRETTI et al, 2012, p. 54). Tais traços 

ajustam-se ao trabalho com a leitura de literatura, uma vez que possibilitam um ponto 

central: o contato direto com o aluno com o texto literário e a interação prazerosa com 

este, além de propiciar um diálogo conversacional sobre o texto lido. 

 O Facebook então é visto como dispositivo tecnológico de fácil acesso que 

viabiliza a conexão do ensino escolar ao universo tecnológico do qual o aluno faz parte. 
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É, nessa perspectiva, lembrado com uma possibilidade de promover a leitura e a 

discussão sobre ela a partir de provocações constantes expostas pelo professor em posts 

específicos e previamente planejados com o objetivo de despertar o interesse do aluno 

pela literatura, suscitando um debate crítico sobre um conto. 

 Considerando esses pressupostos, que reflexões podemos construir acerca de do 

uso do Facebook para a formação de leitores de literatura brasileira, tomando-se como 

referência o Ensino Médio? A fim de elucidarmos essas discussões, apresentamos uma 

possibilidade do uso da rede social Facebook, levando em conta inicialmente que 

tecnologias presentes na web, como o Face, “permitem aos professores definir 

estratégias pedagógicas inovadoras que incluam utilização de software social como 

ferramentas de trabalho de modo a flexibilizar os contextos de aprendizagem, 

individuais e cooperativos” (PATRÍCIO; GONÇALVES, 2010, p.593). 

 Além disso, acreditamos que a interação do aluno nas redes sociais, mesmo que 

seja uma ação apenas para entretenimento e comunicação com amigos, pode colocar o 

aluno em posição ativa no processo de leitura se as redes forem usadas como 

instrumentos para o ensino. Como sujeito do processo de leitura literária, cabe ao aluno 

a construção de conhecimentos sobre o objeto, o texto literário, e o uso das redes 

estimula o trabalho discente com o texto, já que não reproduz a tradicional sequência 

voltada à explanação do professor sobre o texto, seguida de atividades de leitura. Sem 

ter o professor a sua frente, explanando sobre textos e autores, o aluno terá um contato 

direto com o texto em si, o que nos parece uma alternativa coerente e plausível no 

processo formativo de leitores. 

 Nesse contexto, o professor assume um outro papel: o de mediador de leitura, 

motivando o aluno à leitura integral do texto literário, à interação com o texto e ao 

estabelecimento de correlações com outros textos (literários ou não) e, assim, 

despertando o gosto pela leitura e a leitura crítica. Essa perspectiva está baseada em 

Kleiman (2002, p. 25), que acentua que o professor deve procurar meios para interessar 

o aluno na leitura de livros e que nesse processo uma medida adequada é a de tornar “a 

atividade de leitura o mais atraente possível”. Ao professor cabe então motivar, a partir 

de provocações, questionamentos o interesse do aluno pelo objeto de leitura e pelo que 

esta pode proporcionar; 

 Além disso, entendemos que, para formar leitores de literatura, o texto literário 

deve ser objeto central de deleite, compreensão e interpretação a partir do qual todas as 

discussões são promovidas e intensificadas à medida que o processo de leitura avança. 
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Então, propomos que a leitura integral seja um ponto central porque acreditamos que a 

compreensão plena está condicionada à interpretação do texto em si e não a uma 

compreensão de fragmentos. 

 Em relação às mídias sociais, pelas particularidades e ferramentas de que dispõe, 

o Facebook pode ser usado para discussão do texto e, portanto, meio de interação do 

professor com os alunos e destes com o texto literário. Além disso, é recurso que 

aproxima o cotidiano do aluno ao cotidiano de aprendizagem, trazendo outras 

possibilidades de aprendizagem e ensino. Em outras palavras, vemos o Facebook  

“como espaço coletivo e colaborativo para a comunicação, troca de informação, 

aprofundamento de um determinado tema, pesquisa” (ALLEGRETTI et al, 2012, p. 55). 

 Nessa proposição de prática de mediação de leitura, professor e alunos devem ter 

conta no Facebook. O professor deve criar um grupo fechado no Facebook, no qual as 

pessoas veem o grupo e os participantes, mas só os membros do grupo veem as 

publicações. Como se trata da exploração dessa rede como ferramenta de aprendizagem, 

esse grupo deve integrar apenas o professor (administrador do grupo) e os alunos da 

turma que, mediados pelo professor, devem participar de forma colaborativa na leitura 

proposta, seguindo as proposições docentes. Nesse sentido, antes do inicio dessa 

mediação de leitura, os alunos dever estar cientes de que a proposta está baseada na 

leitura e, portanto, segue um roteiro, e que o Face é um recurso tecnológico usado para 

este fim. 

 Sugerimos a abordagem do gênero conto da literatura brasileira do século XXI, 

especificamente o conto “O Brasil não é ruim”, de André Sant’Anna, o qual foi 

publicado na coletânea O Brasil é bom, de 2014. Em “O Brasil não é ruim”, temos a voz 

de um narrador solitário que profere uma série discursiva de orações negativas, já 

iniciadas com o próprio título do conto. Através dessa voz é construído um cenário de 

ações de políticos brasileiros: “Deputados, senadores, governadores, prefeitos, 

vereadores” (SANT’ANNA, 2014, p. 10) são caracterizados como não criminosos, não 

atuantes somente para sua própria causa, não corruptos, etc, o que deflagra a presença 

do discurso irônico e debochado que transparece também nos demais contos do livro.    

 Essa prática mediadora de leitura segue quatro momentos específicos: 

Motivação para leitura; Leitura do conto por partes; Interação do aluno com o texto; 

Produção textual.  No inicio da prática, depois de todos estarem cientes do uso da rede 

social como ferramenta de leitura e saberem que o objetivo da atividade é construir uma 

leitura crítica do conto, usando a rede social, os alunos, via Facebook, devem ser 
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motivados à leitura literária pelo professor. Este deve apresentar provocações que 

instiguem a curiosidade dos alunos, ou seja, deve mobilizar o conhecimento prévio 

discente para buscar antecipar informações, prever leituras, formular hipóteses de leitura 

sobre o texto. Para tanto, o professor deve postar mensagem no grupo com perguntas 

como estas: considerando que o conto é intitulado “O Brasil não é ruim”, que história 

será narrada? Que expectativas vocês têm em relação ao conto? Sobre qual assunto trata 

o conto? 

 Feita a motivação inicial, o professor deve informar o nome do autor do conto, 

solicitando que, num jogo rápido sem repetição de informações, cada membro do grupo 

pesquise e apresente dados sobre o autor, apresentando uma frase de até três linhas. 

Deve esclarecer que as postagens não podem ser repetidas nem copiadas da internet, ou 

seja, deve estimular a pesquisa e a formulação de posts objetivos que contextualizem o 

autor do conto a ser lido.  

 A partir das postagens do aluno, o professor de vê comentar, complementando 

dados e estimulando a leitura do conto, que é a segunda fase da prática. Esta se inicia 

com o professor postando um bloco do conto (um fragmento inicial) que suscitará as 

primeiras discussões sobre a narrativa. Sugerimos que seja colocada a primeira página 

do conto com a qual o professor deve solicitar a identificação da temática do conto e a 

caracterização do narrador. Em seguida, estimular a reflexão sobre o diálogo que o 

contexto estabelece com o contexto brasileiro atual. É importante que o professor incite 

todos a participarem das discussões. 

 Nessa etapa de leitura inicial do conto, é pertinente dividir os alunos em 

pequenos grupos para que estes postem links de outros textos que tenham temática afim 

ao do conto em discussão. A partir disso, passa-se a promover um diálogo entre 

semelhanças e diferenças na forma de construção entre o conto de André Sant’Anna e 

os textos indicados pelos alunos. Esse processo exige do aluno leitura atenta a primeira 

parte do conto e correlação do conto com outros objetos. Nesse processo, o professor 

pode sinalizar, a partir dos posts discentes, traços importantes para leitura do conto, 

como a questão da linguagem e do ponto de vista do texto literário, mas sem apresentar 

a leitura “pronta”. 

 Em seguida, a interação do aluno com o texto se acentua. O professor deve 

postar a parte final do conto literário, a segunda página, para dar continuidade à leitura 

literária. Nessa fase, a discussão deve ser aprofundada, procurando compreender a 

estética do texto e os recursos de linguagem explorados, bem como o enfoque proposto 
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pelo conto ao apresentar uma leitura da sociedade brasileira. Nesse processo, os alunos 

devem ser motivados a estabelecer conexões entre o texto lido e outros textos literários 

que tenham temática afim. Pode ser proposto um diálogo entre o conto com outros da 

literatura brasileira do século XXI. 

 Na fase final, depois das discussões na rede social, os alunos, em grupos, devem 

ser desafiados a reescrever o enredo do conto de André Sant’Anna, alterando-se o ponto 

de vista. Este pode remeter ao ponto de vista dos políticos brasileiros, dos empresários 

ou de grupos sociais marginais, como favelados, homossexuais, negros. Essa produção 

contística deve ser objetiva, com duas páginas, em linguagem coloquial e expressar uma 

possibilitar a exploração de recursos estéticos, como a ironia. O conto do grupo deve 

conter um título que remete de forma intertextual ao título do conto de Sant’Anna. Cada 

grupo deve trabalhar de forma colaborativa ao construir o conto. Depois de construídos 

os contos, cada grupo deve postar o seu. A partir disso, uma discussão deve ser 

promovida, visando ao debate sobre diferentes perspectivas de leitura da sociedade 

brasileira apresentadas nos novos contos. 

 Nessa prática mediadora de leitura, entendemos que a interatividade do aluno 

com o texto é promovida, uma vez que o ponto central do onde  surgem as reflexões é o 

conto de André Sant’Anna. Ainda quanto à interatividade, destaca-se a importância da 

rede social Facebook que traz outros formatos para discussão on line, assíncrona ou não, 

ampliando as possibilidades de uso do recurso e de aprendizagem. Além disso, essa rede 

social traz um importante recurso tecnológico associa-se a um fator importante: “a 

mobilidade, tanto no sentido de portabilidade, quanto de acesso à informação e 

principalmente a mobilidade de pessoas mudam a relação entre a informação e o 

mundo. (...) Agora a informação pode estar nos lugares e nosso corpo agir como 

browser” (SANTAELLA, 2010, p.35). 

 Ainda nesse sentido a leitura integral do texto, sem privilegiar um ou outro 

fragmento, possibilita maior diálogo e interatividade. As opções diversificadas de 

acesso e a valorização de uma obra recente da literatura brasileira também aparecem 

como potencialidades dessa mediação. Não é comum encontrarmos possibilidades 

práticas de exploração de contos publicados recentemente em manuais didáticos, por 

exemplo, pois a maioria das abordagens de literatura encontradas nessas fontes 

restringe-se ao século XX.  

 Ainda é possível apontar nessa proposta de mediação a fuga de perspectivas 

tradicionais: não se tem uma lista de exercícios objetivos como aqueles voltados para 
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vestibular ou ENEM; não se busca a classificação do conto a uma escola literária; não 

se privilegia a leitura do conto para estudo da língua, por exemplo, ou seja, não se 

explora o uso utilitário da literatura. 

 Há ainda nessa proposta um esforço de variar as atividades que fomentam a 

leitura do conto e a interação do aluno com a literatura a partir de um enfoque que visa à 

discussão dos significados do conto, da estrutura deste, do diálogo do conto com a 

sociedade brasileira atual. Mas é preciso observar que, para Kleiman (2002, p. 26) nem 

todas as atividades, mesmo que diversificadas e focadas na participação do aluno, são 

capazes de formar leitores e acarretar uma aprendizagem significativa, pois 

  

Somente quando se ensina o aluno a perceber esse objeto que é o texto 
em toda sua beleza e complexidade, isto é, como ele está estruturado, 
como ele produz sentidos, quantos significados podem se aí 
sucessivamente revelados, ou seja, somente quando são mostrados ao 
aluno modos de se envolver com esse objeto, mobilizando os seus 
saberes, memórias, sentimentos para assim, compreendê-lo, há ensino 
de leitura. 

 

 Entendemos que o envolvimento do aluno com o texto, conforme proposto, 

explora de fato o ensino de leitura, no caso a literária, oportunizando o prazer de ler. É 

preciso pontuar ainda que essa proposta prática de mediação de leitura literária será 

produtiva caso também sejam observadas algumas premissas, entre as quais: a) estímulo 

ao prazer da leitura do texto literário, com oportunidade de conhecer novos escritores, e 

não ênfase na leitura literária como atividade enfadonha e obrigatória; b) análise dos 

aspectos estruturais e estéticos do texto, assim como dos conteudísticos, numa 

associação entre forma e conteúdo; c) possibilidade de cotejo entre o texto literário e 

outros, de natureza literária ou não; d) associação entre o texto literário e vida social 

como forma de reconhecer os diálogos que a literatura empreende com os contextos nos 

quais está inserida; e) recusa ao método tradicional de leitura-exercícios e ao encaixe 

prioritário ou exclusivo de textos a escolas literárias, como se a periodização literária 

fosse a possibilidade mais adequada de formar leitores de literatura; f) a mediação de 

leitura realizada por professores que gostam de ler e que vejam o texto literário como 

um objeto rico para a formação dos alunos. 

Consideramos que a implementação de estudos sobre Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação, como as redes sociais, associados aos processos de 

formação de leitores na Educação Básica é um caminho necessário e promissor para 
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buscar novas perspectivas que promovam a literatura como instrumento relevante para 

formação de leitores. Consideramos assim que, se queremos a permanência de textos 

literários como objetos de interesse de nossos alunos, devemos conhecer práticas que 

eles usam cotidianamente para associá-las a possíveis formas de ensinar e de aprender. 

Nessa perspectiva, em tempos de alunos digitais em todas as etapas de formação, o 

Facebook revela-se uma ferramenta a não ser desperdiçada.  

No entanto, é preciso ponderar que o uso do Facebook – como de qualquer outro 

dispositivo tecnológico digital – só terá resultados interessantes na aprendizagem 

quando seu uso for planejado de forma organizada e formatada a partir de objetivos 

previamente definidos. Essa observação é especialmente necessária porque a ampla 

variedade de ações e os recursos que a rede oferece podem dispersar o aluno. Em outros 

termos 

 

A diversidade de ferramentas e aplicações oferecidas pelo 
Facebook (inserção de fotografias, de textos e vídeos; opções curtir, 
comentar e compartilhar; envio de mensagens; sincronização de 
contatos; integração com outros aplicativos; jogos; envio de 
mensagens públicas e privadas; feeds de notícias, entre outros), de 
fato, podem conduzir o usuário a uma navegação imersiva sem 
objetivos ou coerência. Por isso, faz-se necessária a mediação docente 
explorando as redes sociais através do planejamento com critérios, 
ética e responsabilidade, tendo em vista a melhoria da qualidade do 
ensino. (LUNA, 2014, p. 11) 
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