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RESUMO 

 

Este artigo se constitui a partir de uma pesquisa bibliográfica, tendo como tema as 

redes sociais e o papel dos livros em tempos de Facebook e Instagram. O trabalho 

em questão tem por objetivo discutir a relação entre o uso de redes sociais e a leitura 

de livros. Ao longo desse artigo são debatidos os recursos que as plataformas digitais 

utilizam para manter os usuários cada vez mais tempo em suas redes sociais, e como 

essa demanda pode afetar o tempo, o comportamento e a relação de seus usuários 

com a leitura de livros. Esse trabalho também possibilita gerar reflexão sobre o papel 

dos livros frente a quase onipresença das redes sociais, sua forma de comunicação e 

criação de conteúdo. Para tal, se estabelece a relação conceitual de redes sociais e o 

conceito de liquidez de Zymunt Bauman, apresenta-se também, para análise da 

pesquisa, interpretações dos dados oriundos da pesquisa nacional Retratos da Leitura 

no Brasil, realizada em out 2019, sobre o perfil leitor no país e perspectivas sobre o 

impacto do ambiente virtual na formação do leitor. 
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ABSTRACT 



 

This article is based on a bibliographic research, with the theme of social networks and 

the function of books in times of Facebook and Instagram. The work in question aims 

to discuss the relationship between the use of social networks and reading books. 

Throughout this article, there is a discussion about the resources that digital platforms 

use to keep users increasingly on their social networks, and how this demand can 

affect their users' time, behavior and relationship with reading books. This work also 

enables to generate reflection on the function of books compared to the almost 

omnipresence of social networks, their form of communication and content creation. 

To this purpose, the conceptual relationship of social networks and the concept of 

liquidity by Zymunt Bauman are established. It is also presented, for the research 

analysis, interpretations of the data from the national survey Retratos da Leitura no 

Brasil, accomplished in October 2019, which reveals the reader profile in the country 

and perspectives on the impact of the virtual environment on reader training. 
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INTRODUÇÃO 

 

As redes sociais fazem parte do dia a dia da grande maioria das pessoas, o 

Facebook e o Instagram são expoentes entre as redes sociais mais populares, 

tornando-se fontes privilegiadas para se pensar uma série de questões que envolvem 

o comportamento e perfil dos leitores de livros. 

Diante dessa circunstância, esse trabalho pretende investigar se a utilização 

dessas redes sociais pode, de alguma forma, impactar na realização de leituras 

literárias ou no aprofundamento delas, tendo em vista que o leitor digital acaba sendo 

bombardeado por informações sem o aprofundamento, característica essa que é 

inerente ao livro.  

A escolha das redes sociais Facebook e Instagram se deu, primeiramente, pelo 

grande alcance do Facebook no mundo e no Brasil, consequentemente pelo grande 

número de usuários que essas redes têm e, da mesma forma, pelos mecanismos que 

essas plataformas utilizam para fazer suas receitas financeiras. Assim sendo, também 

queremos estimar seus números dentro do universo digital, observando quantos 

usuários brasileiros usufruem desses aplicativos. 

Para a realização de perspectivas sobre o ambiente virtual, pretende-se 

também refletir sobre a contemporaneidade e o espaço online a luz de Zygmunt 

Bauman e relacionar o conceito de liquidez do autor, para tentar sugerir o termo leitura 

líquida ao contexto explorado.  

Ainda, serão utilizados como norteadores dos nossos objetivos, os dados da 

pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de questões específicas atreladas ao assunto 

abordado, para investigarmos se os números que a pesquisa coletou podem sugerir 

a relação da nossa hipótese. Essas informações foram disponibilizadas em setembro 

de 2020, mas salienta-se que a pesquisa é do ano de 2019. 

Esse trabalho não tem intenção de tornar negativo ou positivo o uso das redes 

sociais, tampouco provar prejuízos, entretanto, a realização dessa obra se dá pela 

percepção de que é necessária uma reflexão sobre redes sociais como um fenômeno 

do nosso contexto e tange aos leitores em formação. 
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2 REDES SOCIAIS 

 

 Na busca por analisar aspectos das redes sociais e seus possíveis impactos 

no que diz respeito a leitura, tornou-se propício observar e definir de que forma 

utilizaremos esse conceito. A definição será elaborada apoiada em trabalhos atuais, 

desenvolvidos a partir do século XXI, e que abordaram em seus estudos uma relação 

direta com as redes sociais Facebook e Instagram.  Ressalta-se também, que a 

respeito do debate conceitual sobre o termo “redes”, que se desenvolveu no XX sobre 

o conceito aqui estabelecido, esse, por sua vez, está além do escopo desse trabalho 

e por isso não será abordado.   

 Assim sendo, o termo rede social pode circunscrever um sistema que articula 

usuários de modo que seja possível a interação por meio de dispositivos virtuais, 

possibilitando a construção de perfis públicos ou semipúblicos, para compartilhar 

conexões, produzir e divulgar conteúdo, bem como interagir socialmente. As redes 

sociais fazem parte do cotidiano das pessoas, transformando-se em importantes 

plataformas de comunicação, estando cada vez mais presentes no modo como nos 

comunicamos (WERRES 2019). 

 Ao observar o potencial de presença desses mecanismos tecnológicos da 

contemporaneidade, pode-se afirmar que as redes sociais estão cada vez mais 

presentes na sociedade, constituindo-se elementos culturais que fazem parte do 

nosso dia a dia, com destaque para o poder de comunicabilidade que carregam em 

sua essência 

 

Redes sociais referem-se a um conjunto de pessoas (ou organizações ou outras 
entidades sociais) conectadas por relacionamentos sociais, motivados pela amizade   
e por relações de trabalho ou compartilhamento de informações e, por meio dessas 
ligações, vão construindo e reconstruindo a estrutura social. (TOMAEL; MARTELETO, 
2006. p. 75). 

 

Podemos compreender que as redes sociais possuem um processo contínuo 

de construção e reconstrução, e o termo abrange muito mais do que apenas pessoas, 

mas também entidades e organizações, o que torna o ambiente digital proporcionado 

pelas redes sociais um espaço de amplo alcance, tendo em vista os diversos 

elementos próprios da sociedade que lá estão. 
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Entretanto, é importante salientar que quanto aos aspectos relacionados a 

coletividade, as redes sociais são baseadas em laços fracos, diversos e sustentam a 

reciprocidade exclusivamente a partir das interações (CASTELLS, 2005).  

Dando continuidade, podemos ainda ampliar o leque de elementos constitutivos 

que elaboram o conceito de redes sociais, logo, para que possamos também as 

descrever, será necessário listar as principais características delas, que podem ser 

observadas da seguinte forma:  

 
(1) construir um perfil público ou semi-público dentro de um sistema fechado, (2) 
articular uma lista de usuários com quem se divide uma conexão e (3) ver e percorrer 
sua lista de conexões e aquelas feitas por outros dentro do sistema (BOYD; ELLISON, 
2007. p. 210. Tradução nossa).1 

  

 Tanto Facebook, como o Instagram, possuem todas características aqui 

atribuídas ao termo redes sociais, podendo ser consideradas expoentes dentro desse 

seguimento, pois ambas têm uma vasta quantidade de usuários no mundo somando 

mais de 1 bilhão2 cada uma delas, de acordo com os números registrados em abril de 

2020, pela especialista Global Digital Statshot3.  

Cabe ressaltar que desde 2012, a rede social Instagram foi comprada pelo 

Facebook que, apesar de distinções conceituais estéticas e de funcionamento, ambas 

compartilham das mesmas diretrizes políticas e formas de monetização, cuja 

exploração será feita mais adiante.   

Para fins de estudo, esse trabalho objetiva utilizar a palavra rede social para 

fazer uma relação específica com os aplicativos e sites digitais Facebook e Instagram, 

denominando-os desse modo. As redes sociais em questão, por sua vez, 

potencializaram e evidenciaram essa terminologia, embora tais plataformas 

constituem-se redes sociais no universo digital que “transcendem a distância, a baixo 

custo, costumam ter natureza assíncrona, combinam a rápida disseminação da 

comunicação de massa com a penetração da comunicação pessoal” (CASTELLS, 

2005, p. 446), é importante também reforçar, contudo, que o conceito de redes sociais 

vai além do espaço virtual.  

 
1 (1) construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they share a 

connection, and (3) view and traverse their list of connections and those made by others within the system. 
2 https://datareportal.com/reports/digital-2020-april-global-statshot 
3 Relatório digital pelas empresas americanas de dados Hootsuite e We Are Social que apresenta dados e análises do uso da 
internet e o desempenho das redes sociais.  
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À vista disso, podemos propor que as redes sociais, enquanto conceito, 

funcionam como mediadoras de comunicação presente na rotina social do ambiente 

digital, utilizadas por um público muito diverso, que apresentam alguns elementos 

diferenciais, como a sua essência dinâmica, a diversificação e um fluxo de informação 

grande e contínuo, tendo o Facebook e o Instagram como ótimos exemplares desse 

conceito. 

 

2.1 O FACEBOOK E O INSTAGRAM 

 

O Facebook, uma das redes sociais escolhidas para a discussão nesse 

trabalho, foi fundado em 2004 por estudantes da Universidade de Harvard, dentre 

eles, o seu atual presidente Mark Zuckerberg4. A história da criação dessa rede social 

hoje é muito conhecida tendo em vista o filme A Rede Social (The Social Network) de 

David Fincher, lançado em 2010. Atualmente bilhões de pessoas utilizam o Facebook, 

segundo o portal de notícias G1 (2019), o Facebook completou 15 anos contando com 

o número de 2,3 bilhões de usuários, quase 1 bilhão a mais do que o país mais 

populoso do mundo, a China. 
Ao utilizar o referido site e criar um perfil, o usuário precisa fornecer uma série 

de informações para fazer uso da plataforma, o Facebook é usado para diversas 

finalidades além da troca de experiência entre pessoas:  

 
O Facebook permite a autoexpressão através do perfil, ao mesmo tempo em que 
favorece múltiplas oportunidades para compartilhar informações sobre a própria 
cultura, gostos, redes de amizade, filiação política, e outros aspectos que contribuem 
para a construção quer da identidade, quer das relações com os outros 
desempenhando um papel importante em manter e desenvolver o capital social, 
podendo ainda ter reflexos nos contextos educacionais (AMANTE, 2014, p.40).  

 
A autora torna perceptível as diversas formas de comunicar-se e interagir que 

o Facebook, enquanto ferramenta de comunicação social, dispõe nos domínios 

virtuais de Zuckerberg.  

As formas de comunicação que são disponibilizadas no Facebook, podendo ser 

utilizadas ou não, podem ter a forma de mensagens privadas ou públicas, através de 

um mural individual, em que é possível elaborar textos, anexar fotos, clipes de vídeo 

 
4   Dono do Facebook e de diversas outras redes sociais que foram compradas pelo Facebook, como Instagram e Whatsapp. 
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ou música. Estas postagens podem ser comentadas pelos amigos5 do perfil em 

questão (AMANTE, 2014).  

O Instagram é uma rede social gratuita online que possibilita aos seus usuários 

o compartilhamento de fotos e vídeos com outros usuários, cujos interesses são 

similares.   

Desenvolvido por dois engenheiros de programação, dentre eles o brasileiro 

Mike Krieger, o Instagram surgiu para o público no ano de 2010. A plataforma 

popularizou-se rapidamente, sendo hoje um dos aplicativos de rede sociais mais 

utilizados no planeta.  Como toda rede social digital, o Instagram possibilita a 

comunicação entre pessoas de todo o mundo, bastando   apenas   alguns   elementos   

comuns: internet, dispositivo eletrônico (smartphone, tablet, notebook...) e o aplicativo 

(RAMOS; MARTINS, 2018).  

Atualmente, o Instagram pertence ao Facebook, pois foi comprado por Mark 

Zuckerberg em 2012. Para ingressar no Instagram, assim como no Facebook, também 

é necessário realizar um cadastro, mas diferentemente do Facebook em que dois 

usuários se conectam através de convites, o Instagram determina a rede de um perfil 

através do número de seguidores e dos perfis que são seguidos por uma determinada 

conta, sem que a recíproca necessariamente seja efetivada.  

A referida rede social, conta também com um recurso denominado stories, que 

segundo o próprio Instagram, permite que você “Publique momentos de sua vida 

cotidiana em seus stories. São divertidos, casuais e duram apenas 24 horas” 

(Instagram, 2021): 

 
Diversas alterações ocorreram desde sua criação, tornando essa rede social cada vez 
mais interativa e subjetiva. A adaptação para outro sistema operacional e suas 
constantes atualizações garantiram ao Instagram a expansão e o prolongamento da 
satisfação de seus usuários (RAMOS; MARTINS 2018). 

  
 Levando em conta que o Instagram pertence ao Facebook, e que ambas são 

redes sociais gratuitas e exponenciais, essas gigantes da comunicação virtual são 

fontes singulares que oferecem muitas possibilidades de estudos, inclusive confrontar 

o impacto dessas redes no nosso comportamento.   

 

 

 
5 A expressão “amigos” utilizada no Facebook diz respeito aos contatos adicionados na conta dos usuários que podem ser 

qualquer pessoa, conhecida ou não daquele que adiciona. 
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2.1.2 ESTRATÉGIAS DAS REDES PARA MANTER USUÁRIOS CONECTADOS 

 

Tanto no Facebook quanto no Instagram, não há nenhum tipo de cobrança em 

dinheiro para ingressar, enquanto usuário, nessas redes. Entretanto, ambas têm o seu 

modelo de negócio próprio, gerador do lucro que garante que tenhamos acesso a elas 

sem que seja necessário desembolsar qualquer quantia. 

Para que as redes sociais possam ser um negócio lucrativo, grosso modo, elas 

precisam da atenção dos usuários e dos seus dados para vender. Uma das principais 

características da internet é justamente a quantidade de informação que a rede 

compõe e bombardeia quem nela navega, em contrapartida, é necessário que esses 

dados sejam, de alguma forma, consumidos. O economista social, Herbert Simon, 

estabeleceu essa relação da seguinte forma: 

 
Em um mundo rico em informações, a riqueza da informação implica a carência de 
outra coisa: escassez daquilo que a informação consome. O que a informação 
consome é bastante óbvio: ela consome a atenção de seus destinatários. Dessa forma, 
a abundância de informação gera carência de atenção. (SIMON, 1971, p.40) 

 

A partir das considerações de Simon, uma série de publicações colocariam em 

pauta o termo Economia da atenção, para se referir a lógica de que a atenção é um 

novo recurso, sobre o qual é importante competir, principalmente com o contínuo 

desenvolvimento e presença cada vez maior do universo das tecnologias da 

informação e comunicação que crescem em um ritmo desmesurado, estabelecendo a 

atenção e os dados como matéria prima para o processo econômico desenvolvido no 

âmbito virtual, como nos esclarece Bentes: 

 
Para operacionalizar a prosperidade financeira nesta lógica de acumulação, é 
imprescindível aos serviços digitais capturar e mobilizar a atenção dos usuários para 
que eles passem o máximo de tempo possível conectados em suas plataformas. (...) 
Nesse sentido, na economia digital, o valor dos dados está intrinsecamente ligado ao 
valor da atenção. Por isso, as estratégias deste mercado se voltam para desenvolver 
mecanismos persuasivos de captura da atenção, nos quais o agenciamento 
algorítmico exerce um papel central.  (BENTES, 2019. p. 222) 
 

 É diante desse cenário que se observa um dos grandes objetivos das redes 

sociais, que é capturar e prender a atenção dos usuários, para que esses possam 

interagir de alguma forma dentro dos seus domínios, gerando dados que serão 

coletados por essas plataformas e desenvolvendo o hábito de utilizar o seu tempo 

para prestar atenção no que lhes é apresentado. Para isso, as redes sociais 
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desenvolveram uma série de estratégias que têm como objetivo manter os usuários 

por mais tempo navegando em seus domínios, como: 

  
No caso do Instagram, chama a atenção não só o interesse da plataforma em motivar 
interações por meio do conteúdo audiovisual (fotos e vídeos), mas também em 
viabilizar a instantaneidade nesse ato. O fato de o conteúdo, seja ele foto ou vídeo, 
desaparecer em 24 horas, no recurso Histórias, pode ser entendido como uma 
estratégia da plataforma de fazer o usuário ser constantemente ativo no sentido de 
produzir e disponibilizar conteúdos pessoais (MONTARDO, 2019. p. 175). 

 

As estratégias são sofisticadas e muitos sãos os estímulos que geram reações 

em seus usuários que, ao que tudo indica, tiveram estudos minuciosos em várias 

áreas do conhecimento para efetivarem-se.  

De acordo com Sean Parker, um dos primeiros investidores da empresa de 

Mark Zuckerberg e presidente do Facebook por um curto período, o Facebook estaria 

aproveitando-se de recursos psicológicos para atrair e manter seus usuários na 

plataforma:  

 
Precisamos lhe dar uma pequena dose de dopamina de vez em quando, porque 
alguém deu like ou comentou em uma foto ou uma postagem, ou seja lá o que for (…) 
Isso é um circuito de feedback de validação social (…) exatamente o tipo de coisa que 
um hacker como eu inventaria, porque explora uma vulnerabilidade na psicologia 
humana (…) isso muda a relação de vocês com a sociedade, uns com os outros (…) 
Isso provavelmente interfere de maneiras estranhas na produtividade. Só Deus sabe o 
que as redes sociais estão fazendo com o cérebro de nossos filhos. (ALLEN, 2017. 
Tradução nossa). 

 

Parker não é o único empresário do Vale do Silício a alertar ou tecer 

perspectivas questionáveis sobre as tecnologias que ajudou a desenvolver, em 2018 

o cientista de computação Janier Lanier foi ainda mais longe, advogando contra as 

redes sociais, através do livro “Dez argumentos para você deletar agora suas redes 

sociais” em que ele adverte que: 

 
todos que estão nas redes sociais recebem estímulos individualizados, continuamente 
ajustados, sem trégua; é só estar usando o smartphone. O que antes podia ser 
chamado de propaganda deve agora ser entendido como uma modificação de 
comportamento permanente e em escala gigantesca. (LANIER, 2018. p.15). 

 

 Em setembro de 2020, a Netflix6, lançou em sua plataforma o documentário 

chamado “O Dilema das Redes”, a obra em questão traz em seu elenco, diversos ex-

funcionários de grandes companhias de tecnologia, que alertam para o grande público 

 
6 A Netflix é um serviço de transmissão online que oferece uma ampla variedade de séries, filmes e documentários premiados 

em milhares de aparelhos conectados à internet. (Disponível em: https://www.netflix.com/br/ Acesso em: 23 jan. 2021) 

https://www.netflix.com/br/
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como funcionam os mecanismos por traz das redes. Tristan Harris, ex-designer do 

Google, explica que:  

 
Em muitas dessas empresas de tecnologia, há três objetivos principais. O de 
engajamento, para aumentar o seu uso, e te manter navegando. O de crescimento, 
para que você sempre convide amigos e os faça convidar outros amigos. E o objetivo 
de publicidade, para garantir que enquanto tudo acontece, estamos lucrando o máximo 
possível com anúncios. (O DILEMA, 2020). 

  

 Um dos principais expoentes de sucesso na personalização da publicidade 

para cada usuário são os algoritmos7 utilizados pelo Facebook e Instagram. Através 

de uma massificação de dados, essa ferramenta pode identificar padrões de 

comportamentos e gerar prognósticos sobre comportamentos futuros.  

 
os algoritmos definem e delineiam as liberdades dos sujeitos no ciberespaço, sendo 
construídos de maneira constante, isto é, alicerçados em criação humana e com 
aprendizado de máquina são capazes de realizar interações com os sujeitos, 
formando-os. Isso mantém caráter determinístico sobre o que, como, onde, quando e 
para quem algo se torna acessível ou restrito. (MEDEIROS, 2020. p. 113). 

  
 Cabe ressaltar que os algoritmos permanecem funcionando de forma 

autônoma, e seu principal objetivo é garantir êxito monetário para as redes sociais. 

Assim sendo, ele não só sugere a publicidade de forma personalizada para cada 

indivíduo, a partir das ações deste na rede, como também dá ênfase ao que esse 

usuário verá mais e subtrai aquilo que julga desnecessário:  

 
Os sistemas algorítmicos filtram e classificam as palavras-chave das mensagens, 
detectam sentimentos, buscam afetar decisivamente os perfis e, por isso, organizam a 
visualização nos seus espaços para que seus usuários se sintam bem, confortáveis e 
acessíveis aos anúncios que buscarão estimulá-los a adquirir um produto ou um 
serviço. A modulação opera pelo encurtamento do mundo e pela oferta, em geral, de 
mais de um caminho, exceto se ela serve aos interesses de uma agência de 
publicidade, instituição ou uma corporação compradora. Assim, ficamos quase sempre 
em bolhas – que prefiro chamar de amostras –, filtradas e organizadas conforme os 
compradores, ou melhor, anunciantes. (SIVEIRA, 2018. p. 38) 

 
 Em outras palavras, através das amostras de dados catalogadas pelos 

algoritmos, as redes têm o poder de interferir nas bolhas que consequentemente cria, 

selecionando os padrões de comportamentos que lhes convém para influenciar a 

própria subjetividade do usuário. 

 
7 Os algoritmos são, de forma resumida, fórmulas matemáticas aplicadas para selecionar e mostrar conteúdo de acordo com 

métricas definidas pela estratégia de marketing da empresa. Dessa forma, o usuário tem acesso facilitado a materiais que têm 
maior probabilidade de agradá-lo, aumentando os níveis de engajamento e o tempo gasto na rede. Disponível em: 
https://medium.com/@souldigitalbr/entenda-como-funcionam-os-algoritmos-das-redes-sociais-6b5b8db8c00b Acesso em 21 de 
jan de 2021.  

https://medium.com/@souldigitalbr/entenda-como-funcionam-os-algoritmos-das-redes-sociais-6b5b8db8c00b
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2.3 LEITURA LÍQUIDA 

 

O dinamismo, cada vez maior no mundo atual que compreende diferentes 

tecnologias inseridas no cotidiano social e em velocidade  descomunal,  foi também 

amplamente  analisado  pelo  sociólogo  polonês  Zygmunt Bauman,  que  criou  o  

conceito de modernidade líquida dentre suas macro análises do mundo 

contemporâneo, consolidando em sua obra a metáfora líquido e, desde então, tornou-

se uma das principais referências diante das perspectivas sobre os impactos da 

fluidez e dinâmica do mundo nos aspectos da vida social, desenvolvimento 

tecnológico acelerado e as relações humanas. 

Para Bauman, nossa sociedade passou de sociedade sólida para líquida, 

através do derretimento das instituições sólidas do passado. Sendo assim, vivemos 

em uma sociedade em constante movimento em que as relações se assemelham ao 

estado de liquidez, em que tudo flui, é instável, adaptável, efêmero e não dura 

(BAUMAN, 2001). O autor define essa transição da seguinte forma:  

 
O “derretimento dos sólidos”, traço permanente da modernidade, adquiriu, portanto, um 
novo sentido, e, mais que tudo, foi redirecionado a um novo alvo, e um dos principais 
efeitos desse redirecionamento foi a dissolução das forças que poderiam ter mantido a 
questão da ordem e do sistema na agenda política. Os sólidos que estão para ser 
lançados no cadinho e os que estão derretendo neste momento, o momento da 
modernidade fluida, são os elos que entrelaçam as escolhas individuais em projetos e 
ações coletivas – os padrões de comunicação e coordenação entre as políticas de vida 
conduzidas individualmente, de um lado, e as ações políticas de coletividades 
humanas, de outro (BAUMAN, 2001, p. 12) 

 

A partir desse movimento, tornou-se possível observar que a modernidade 

líquida proposta por Bauman está em um lado oposto da modernidade sólida de 

outrora. Essa última, caracterizada pela rigidez, estabilidade e referências, possuindo 

maior previsibilidade e que através do seu iminente derretimento, sucumbe ao mundo 

líquido moderno, marcado pelas inconstâncias, em que tudo é incerto e está sempre 

em transformação, afinal na contemporaneidade "o cotidiano se manifesta de maneira 

complexa gerando uma realidade duvidosa, imprevisível e incerta" (PARODE, 2010. 

p. 12). 

A conjuntura da atualidade pressupõe um movimento incessante, em que não 

é viável fixar-se para não abrir mão de novas oportunidades e possibilidades que se 

fazem presentes na acelerada contemporaneidade. Para Tavares (2010) a 

estabilidade, em todos os sentidos, tornou-se algo raro e escasso no mundo. 
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Perante as vicissitudes desse contexto, surgiram novas ferramentas dispostas 

a fornecer formas versáteis de comunicação, como o Facebook que “ajuda você a se 

conectar e compartilhar com as pessoas que fazem parte da sua vida” (FACEBOOK, 

2021), ou o Instagram que diz estar “trazendo você para mais perto das pessoas e 

coisas que você ama”8 (INSTAGRAM, 2021. Tradução nossa).  

Essas páginas da internet que, nesse trabalho, são definidas como redes 

sociais, se estabeleceram no cotidiano da sociedade, influenciando na criação de 

costumes congruentes com a modernidade líquida, mediadas através de dispositivos 

eletrônicos que cada vez mais são elaborados para esse fim, como afirmam Canezin 

e Almeida (2015): 

 
(...) para começar o dia faz-se necessário visualizar suas atualizações, ver o que está 
sendo divulgado na mídia, responder recados, fazer uma publicação de como foi e/ou 
será seu dia. Dessa forma, a versão impressa do jornal diário paulatinamente é 
substituída seja pelo o acesso a celulares, aos notebooks, aos tablets, aos 
computadores de última geração. Enfim, essa transformação cada vez mais é mediada 
pela interface por todos os aparelhos eletrônicos que facilitam o contato com o mundo 
atual, em tempo recorde e ao alcance da sua mão, ou ainda, do seu touchscreen, ou 
seja, ao alcance da interação do toque do usuário na tela de seus dispositivos. 
(CANEZIN; ALMEIDA, 2015. p. 2). 

 

 Consequentemente novas formas e hábitos de se relacionar surgiram 

concomitante ao universo das redes sociais que podem ser vistos, segundo Bauman 

(2004), a partir do padrão do consumo de bens, ou seja, servindo enquanto trazem 

satisfação, devendo ser substituídos por outros que prometam trazer ainda mais 

satisfação, dando ênfase ao modelo superficial de relacionamentos que figuram 

dentro das redes sociais.   

A metáfora da liquidez está presente nas relações pautadas pelas redes sociais 

e fica evidenciada pela falta do aprofundamento dessas conexões sociais, como 

observou Christine Rosen (2007): 

 
Certamente não é coincidência, então, que as atividades que os sites de redes sociais 
promovem são justamente aquelas que os vínculos fracos fomentam, como rumores, 
boatos, mexericos, busca de pessoas e a trilha dos efêmeros movimentos da cultura 
popular [no sentido da cultura de massa] e das modas passageiras. (ROSEN, 2007, p. 
20)   

 

Conforme Parode (2010), o mundo contemporâneo ocidental germina uma 

‘cultura de representação’ que é apresentada como se fosse de fato a cultura 

 
8 “Bringing you closer to the people and things you love” 
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antagônica a cultura do real, da existência fora das telas.  Consequentemente, o traço 

efêmero e superficial com que as relações se estabelecem através das redes sociais 

são características exponenciais das relações no mundo líquido, como descreve 

Bauman: 

 
Diferentemente dos ‘relacionamentos reais’, é fácil entrar e sair dos ‘relacionamentos 
virtuais’. Em comparação com a ‘coisa autêntica’, pesada, lenta e confusa, eles 
parecem inteligentes e limpos, fáceis de usar, compreender e manusear (...) Quando 
se é traído pela qualidade tende se a buscar a desforra na quantidade. Se os 
compromissos são irrelevantes quando as relações deixam de ser honestas e parecem 
improvável que se sustentem as pessoas se inclinam a substituir as parcerias pelas 
redes. (BAUMAN, 2004, p.13) 

 

São inúmeras imagens, textos e vídeos que se configuram dentro desse 

universo virtual social que as redes sociais dispõem, tais conteúdos são construídos 

a partir de narrativas autobiográficas do cotidiano dos seus usuários, estendendo-se 

para informações externas como notícias, humor, entre outros tipos de postagem. Os 

espaços interconectados dessas redes sociais podem ser apropriados para diversas 

finalidades, além de mensagens pessoais e de interesse geral, notícias e informações 

de utilidade pública também circulam por elas (ZAGO; MIGOWSKI. 2014). Assim são 

ressignificados os textos e o protagonismo leitor, de modo que:  

 
um texto que agora se dá a ler em um meio que é também o meio que se escreve e, 
muitas vezes, no qual também se publica, agenciando um processo de reciclagem do 
conhecimento em uma escala sem precedentes, confundindo as práticas da escritura 
e da leitura. Um texto que se transmite em um fluxo de dados contínuo e que demanda 
pensarem um contexto de leitura líquida que não responde ao desenho retangular da 
janela do monitor nem ao enquadramento da página. Redefinem-se não só as 
experiências de leitura, porque se tornam agora relativas às diferenças entre texto, 
imagem e lugar, muito embora a metáfora da tela com a página mascare essa situação 
inédita (SANTAELLA, 2003, p. 18). 

 
Desta forma, é esperado dos usuários desses instrumentos de comunicação, a 

realização de inúmeras leituras, também a elaboração de produções textuais dentro 

da rede, interagindo uns com os outros, possibilitando uma nova criação de 

identidades vinculadas a cada grupo social. Entretanto, cabe ressaltar que as práticas 

de leitura na cultura digital estabelecem outros parâmetros para o leitor que diferem 

da experiência imersiva dos livros:  

 
O perfil do leitor do século XXI não é mais o mesmo, pois quando falamos em 
hipermídia, a linguagem da internet, como já mencionado, tocamos no fato da 
interferência direta do usuário na produção e compartilhamento de conteúdo. É 
justamente a partir dessa nova configuração do campo dos textos – e assim da leitura 
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e da formação de leitores que se faz necessário repensar modelos e práticas de 
produção e de recepção de textos. (CUNHA, 2015. p. 48).  

 

 O ambiente da rede social promove uma série de textos, em que grande parte 

é produto de seus usuários. A característica da rede social, como será aprofundado 

posteriormente, está diante do contexto de liquidez proposto por Bauman, o que nos 

leva a sugerir que a leitura feita diante dessas novas plataformas de comunicação 

tecnológica torna-se uma leitura líquida, uma vez que os estímulos e a demanda de 

informação são enormes, o foco será provavelmente menor do que em outras fontes 

palpáveis, o ambiente barulhento das redes sociais é antagônico perante as leituras 

profundas sendo que “a leitura silenciosa criou a possibilidade de ler textos mais 

complexos” (Chartier, 1999, p.24) e, tanto Instagram como o Facebook, tem um 

modelo de negócio em que não permite essa dinâmica.  

 

2.3.1 A MODERNIDADE LÍQUIDA NAS TELAS 

 

A liquidez que escorre pela tela do celular, tornando admissível e oportuno 

verificar que no universo tangível pelas redes sociais existem contornos ainda mais 

característicos da nossa época, sobretudo pela facilidade com que é possível excluir 

outras pessoas, afinal “Sempre se pode apertar a tecla de deletar. Deixar de responder 

um e-mail é a coisa mais fácil do mundo." (BAUMAN, 2004, p.12). 

As identidades variáveis do Facebook fazem parte desse cenário de fluidez da 

modernidade líquida, de modo que pessoas utilizam diferentes construções na sua 

identificação, elaborando, inclusive, identidades temporárias (ALMEIDA, 2020), 

prática essa que pode ser estendida ao Instagram, além do que,  ainda é possível 

constatar outro aspecto da composição dessas identidades:  

 
O eu que fala e se mostra incansavelmente nas telas da rede costuma ser tríplice: é ao 
mesmo tempo autor, narrador e personagem. Além disso, e pelo menos em certa 
medida, não deixa de ser uma ficção; pois, apesar de sua contundente autoevidência, 
é sempre frágil o estatuto do eu. (SIBILA, 2016. p. 57) 

 

As redes sociais potencializaram e estimulam a produção de conteúdo através 

das suas plataformas e, diante dos mecanismos nativos como o das curtidas9, os 

 
9 “Clicar em Curtir sob uma publicação no Facebook é um modo de dizer às pessoas que você curtiu a publicação, sem deixar 

comentários.” (FACEBOOK, 2021). O botão “curtir” aparece em todas as postagens do Facebook. 
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artefatos tecnológicos de comunicação influenciam a maneira como pensamos e nos 

comunicamos, instaurando assim novos hábitos e práticas (SIBILA, 2010). No esteio 

desses processos, as redes incentivam a troca de informações e a exposição do 

indivíduo perante seu espaço dentro dela, potencializando inclusive uma curadoria ou 

ficção da realidade que o cerca:  

 
O “eu” deve a todo instante se expor ao outro, demandando sempre seu 
reconhecimento e aceitação. desta forma, os indivíduos executam uma performance 
das aparências, em que a exterioridade apresentada de forma estética tenta capturar 
os olhares dos espectadores. Na atualidade, todos desejam seus “15 minutos de 
fama”, em que poderão (a)parecer na cena social e, consequentemente, ter suas 
necessidades narcísicas alimentadas pelas atenções voltadas em sua direção. 
(TAVARES, 2010. p. 39) 

 

Tendo em vista as perspectivas sobre o mundo contemporâneo, torna-se 

oportuno reafirmar que através das redes socias, foi possível ampliar a forma como 

nos comunicamos e compartilhamos experiências na internet, contudo, a natureza 

incessante, dinâmica e que potencializa a validação do eu nas redes socias se 

entrelaça com a ideia de modernidade líquida defendida por Bauman, por mais que 

as redes sociais tenham sido criadas com a intenção de oferecer novas experiências 

na área da comunicação e a interação entre grupos sociais, elas são também um 

sintoma da liquidez presente no nosso cotidiano.  

  

3 RETRATOS DA LEITURA NO BRASIL: FALTA TEMPO PARA LER E SOBRA 

TEMPO PARA AS REDES SOCIAIS  

 

Desde 2007, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil vem sendo realizada pelo 

Instituto Pró-Livro (IPL) em parceria com o Itaú Cultural a cada 4 anos. Segundo o site 

do instituto, o foco da pesquisa é: “avaliar impactos e orientar ações e políticas 

públicas em relação ao livro e à leitura, visando melhorar os indicadores de leitura e o 

acesso ao livro” (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2021).  

A quinta e mais nova edição da série de pesquisas aconteceu no ano de 2019, 

antes da pandemia do coronavírus, e os seus resultados foram divulgados 

oficialmente em 11 de setembro de 2020. O livro que acompanha a pesquisa, como 

nas outras quatro edições, não foi publicado até o fechamento desse trabalho. A 

pesquisa também conta com os dados da 4ª edição, que é a mesma realizada em 

2015.  
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A pesquisa em questão define leitor como aquele que leu, inteiro ou em partes, 

pelo menos 1 livro nos últimos 3 meses antes da pesquisa, enquanto o não-leitor é 

aquele que declarou não ter lido nenhum livro nos últimos 3 meses (Instituto Pró-Livro, 

2020). Essa definição se mantém desde a pesquisa de 2007 e provoca alguns debates 

e questionamentos sobre o conceito de leitor, o qual não abordaremos pois não é 

nosso foco e está além da estatura desse artigo. 

A primeira e mais geral constatação que a quinta edição da pesquisa aponta é 

uma redução no percentual de leitores: 52% dos entrevistados declararam ter lido pelo 

menos um livro, inteiro ou em partes, nos três meses anteriores à realização da 

pesquisa. Contudo, em comparação com a pesquisa Retratos do Brasil de 2015, essa 

porcentagem era de 56%.  

Em números gerais, isso nos diz que o número de leitores no Brasil diminuiu 

cerca de 4,52 milhões entre 2015 e 201910. Em contrapartida, observamos outro 

fenômeno, a ascensão do número de usuários de redes sociais, de acordo com a 

agência de pesquisa Statista Content & Design (STATISTA, 2020), que realiza 

pesquisas globais no âmbito virtual. Em 201711 o Brasil contava com 125 milhões de 

usuários no Facebook, esse número aumentou para 136 milhões em 2019, o que 

corresponde a um crescimento de 8%, o dobro da queda contabilizada de leitores de 

livros, pela metade do tempo. O site da pesquisa ainda estima um aumento de 15,5% 

até 2025, e sobre essa pesquisa pontua que:  

 
Os brasileiros passam mais tempo nas redes sociais do que qualquer outra população 
do hemisfério ocidental. O uso pesado dessas plataformas contribui para a prevalência 
da rede social de Mark Zuckerberg. (...) mais de um em cada três proprietários de 
smartphones usam Facebook Messenger pelo menos uma vez por dia. (STATISTA. 
2020). 

 
 A empresa de pesquisa GlobalWebIndex analisou dados de 45 dos maiores 

mercados de internet do mundo e estimou o tempo diário médio que cada pessoa 

dedica a sites ou aplicativos de mídia social, chegando as seguintes médias em 

201912: As Filipinas são o país onde as pessoas passam mais tempo nas redes 

sociais, em média 4 horas por dia, enquanto no Japão são apenas 45 minutos. O 

 
10 Considerando que a em 2019 o Brasil tinha 211 milhões de habitantes e 204,5 milhões em 2015  
11  O site de pesquisa não disponibiliza os dados a partir de 2015 para usuários não assinantes.  
12 Procuramos resultados de pesquisas no ano de 2019 pois é concomitante ao ano da realização da pesquisa retratos da leitura 
no Brasil.  
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Brasil vem em segundo no ranking, com a média de 3 horas e 40 minutos diárias. 

(BBC NEWS BRASIL, 2020).  

 Tendo em vista o contexto de liquidez que fundamenta nosso ponto de vista 

teórico, esses números passam a refletir as características do mundo líquido:  

 
A internet facilita demais, incentiva e inclusive impõe o exercício incessante da 
reinvenção – numa extensão inalcançável na vida off-line. Esta é, sem dúvida, uma das 
mais importantes explicações para o tempo que a “geração eletrônica” gasta no 
universo virtual: o tempo gradual e crescentemente utilizado no mundo virtual em 
detrimento do tempo passado no mundo “real” (off-line). (BAUMAN, 2011, p.16). 

 

Nesse sentido a leitura de livros faz parte do mundo real, palpável e imersivo, 

embora tenhamos ainda dispositivos eletrônicos que servem como uma solução 

versátil na falta do livro.  

Dando continuidade à exploração dos números da pesquisa Retratos da Leitura 

no Brasil de 2019,  quando a questão é qual a razão para não ter lido mais livros, entre 

os leitores que participaram da pesquisa, 47% apontaram como resposta a falta de 

tempo, o segundo maior índice, com 9% das respostas, é a preferência por outras 

atividades. A falta de tempo também foi a resposta que mais chamou atenção na 

pesquisa de 2015 (4ª edição) como o motivo de 43% dos entrevistados, sugerindo que 

a falta de tempo para os livros é cada vez mais progressiva (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 

2021).  

Em consonância com essas respostas, verificamos outra questão importante, 

quando perguntados sobre “o que gosta de fazer em seu tempo livre?”, as atividades 

do meio virtual recebem grande destaque, usar o WhatsApp foi uma das respostas de 

62% dos entrevistados, um aumento considerável em comparação aos 43% da 

pesquisa de 2015, e usar as redes sociais, nesse caso, Facebook, Twitter ou 

Instagram,  contou com 44% da preferência dos interrogados, um aumento 

significativo também em relação aos 35% de 2015 (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2021). 

Ressaltamos também que o mensageiro instantâneo WhatsApp, que foi citado, 

pertence ao Facebook.   

As redes sociais parecem sequestrar o tempo para os livros, verificamos que 

existe uma relação entre o aumento do uso das plataformas de comunicação com a 

diminuição do número de leitores, a falta de tempo para leitura é o maior motivo para 
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que leitores não se dediquem mais aos livros. Entretanto, com o tempo que sobra, a 

escolha pelas redes sociais é uma das principais prioridades competindo pela atenção 

do leitor. Ainda, a leitura de livros sendo um ato que exige concentração, pela sua 

característica complexa, pode ser afetado nesse sentido, como defende Hagner: 

 
(...) a presença permanente do telefone celular afetou nossa capacidade de 
concentração em várias situações sociais; e o uso de computadores nos treina 
inevitavelmente a dar nossa própria atenção e rapidez de resposta em 
correspondência aos comandos funções da máquina. (HAGNER, 2003, p. 2) 

 
Quando perguntados sobre os principais fatores que influenciam a escolha de 

um livro para compra, as recomendações em sites especializados, blogs ou redes 

sociais manteve-se em 3% como em 2015, sugerindo que mesmo com o aumento do 

de usuários e do uso de redes sociais, não tornaram as mesmas um fator de influência 

a leitura de livros.  

 

3.1 LEITORES FORA DAS REDES SOCIAIS 

 

Outro fato curioso sobre a 5ª edição da Retratos da Leitura no Brasil (2021) fica 

por conta de que a única faixa etária que não apresentou queda entre leitores, entre 

2015 e 2019, são as crianças de 5 a 10 anos e, mais do que isso, foi possível observar 

que as crianças mantiveram o maior índice percentual, o de 66% de leitores, entre 

todas as outras faixas etárias presentes na pesquisa.  

Considerando os termos de serviços do Facebook13, verificamos que no Brasil 

é proibido aos menores de 13 anos criarem um perfil em redes sociais, logo estima-

se que a faixa etária em questão esteja fora das redes sociais. 

 A faixa etária que compreende a idade de 5 a 10 anos também é a que tem 

maiores índices quando o assunto abordado é a motivação da leitura. Sendo assim, a 

resposta de 48% das crianças foi que realizam a leitura por gosto pessoal, superando 

todas as outras faixas etárias quando o incentivo para a leitura é a própria satisfação. 

Outro dado sugestivo é que quem ocupa o 2º lugar é o grupo de idades entre 11 e 13 

 
13 Disponível em: < https://www.facebook.com/legal/terms> Acesso em: 02 de abr, 2021. 

https://www.facebook.com/legal/terms
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anos, com 33% das respostas afirmativas sobre ler por prazer (INSTITUTO PRÓ-

LIVRO, 2021). Isso nos demonstra que grupo dentro do espectro etário que não pode 

possuir rede sociais é o que mais gosta de ler.  

Outro indicador que a pesquisa apontou e que torna os dados do parágrafo 

anterior ainda mais proeminentes diz respeito a frequência como que se dá a leitura 

de livros de literatura por vontade própria dos participantes da pesquisa, pois mais 

uma vez a faixa etária que não possui redes sociais é aquela que tem os maiores e 

melhores índices, os que leem todos os dias ou quase todos os dias representam 

23%, e aqueles que leem ao menos uma vez por semana representam 20%. Mais 

uma vez esses índices são seguidos pela faixa etária de 11 a 13 anos, à vista disso 

temos uma frequência de leitura maior entre aqueles que não usam redes sociais.  

O gosto pela leitura é um fator de extrema importância na formação de leitores, 

bem como a frequência com que se lê, os bons índices das faixas etárias citadas, em 

relação as outras, são de certa forma animadores e sugerem que o impacto das redes 

sociais pode afetar de alguma forma a formação de leitores no que diz respeito ao 

livro. Logo:  

Para que a formação do leitor ocorra, é necessário que haja, entre a pessoa que lê e o 
texto, uma espécie de comunhão emocional que pressuponha prazer, grande 
identificação e, sempre, a liberdade para interpretar. É preciso ainda não esquecer que 
há um inevitável esforço envolvido nesse processo. (AZEVEDO, 2004. p. 45)  

 

Sabemos que uma relação direta não é possível de ser estabelecida sem um 

estudo mais aprofundado, mas os dados deixam lacunas que precisam ser 

investigadas com maior atenção. De acordo com o crescimento acelerado visto no 

capítulo anterior, as redes competem com os livros pela atenção do leitor, e para essa 

queda de braço será necessário que o livro se reinvente e retome seu espaço. 

 

3.2 NUNCA SE LEU TANTO 

 

Nas pesquisas feitas sobre esse tema, foi recorrente encontrarmos muitos 

trabalhos entusiasmados com a leitura no meio digital sobretudo nas redes sociais, 

sustentando o argumento de que nunca se leu tanto na História. Diante disso 
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trouxemos a perspectiva da neurocientista Maryanne Wolf que analisou e debateu a 

leitura no dinâmico espaço online:  

 
É fácil a confusão sobre nossos hábitos de leitura nestes anos de transição de uma 
cultura baseada no letramento para uma cultura mais influenciada digitalmente. Quer 
nos baseemos nos relatórios do NEA14 ou em outros mais recentes a realidade atual 
é que ficamos tão inundados por informações que uma pessoa comum nos Estados 
Unidos de hoje lê por dia o mesmo tanto de palavras que pode ser encontrado em um 
romance. infelizmente, é raro que essa leitura seja contínua, constante ou concentrada; 
pelo contrário, os 34 gigabytes consumidos em média pela maioria de nós representam 
um pique espasmódico de atividade após o outro. Não surpreende que romancistas 
americanos como Jane Smiley, temam que o romance que requer e premia uma força 
especial de leitura contínua possa vir a ser pelo dilúvio crescente de palavras que nos 
sentimos obrigados a consumir diariamente. (WOLF, 2019. p. 91). 

 

 Quando se fala que nunca se leu tanto, é razoável afirmar que a leitura está 

além dos livros, pois estamos sendo bombardeados por informação na internet. Sendo 

assim, não seria um reducionismo negar ao livro a importância da profundidade e 

imersão que sua leitura provoca? Embora não tenhamos o intuito de tornar esse 

debate maniqueísta, o ato de ofuscar o tanto que o livro possibilita na formação do 

leitor, com a sentença de que nunca se leu tanto, é ser conivente com o choque que 

tende a se fortalecer, entre navegar nas redes sociais e a leitura de livros. 

 Em nenhum momento devemos tornar a leitura feita no meio virtual uma vilã, 

mas ela se difere da leitura profunda que é necessária para os livros, afinal “ler um 

livro geralmente exige um pouco mais de atenção do que, por exemplo, ler um jornal” 

(THOMPSON, 2004. p. 44). Desse modo a leitura no ambiente digital pode ser 

caracterizada como mais superficial ainda, se colocarmos a questão das redes e a 

sua natureza líquida: 

 
Percebida continuamente como uma forma de entretenimento no nível da superfície, a 
informação permanecerá na superfície, potencialmente impedindo pensamento real 
em vez de aprofundá-lo. (...) Às vezes, terceirizamos nossa inteligência para os varejos 
de informações, que oferecem destilações mais rápidas, simples e digeríveis, que nos 
poupam de pensar por nós mesmos (WOLF, 2019. p. 92 e 93). 

 

Logo, quanto mais estímulos durante o ato de ler, maior será a dificuldade para 

a concentração e, diante disso, o processamento e a compreensão das informações 

acessadas serão reduzidos, ficando condicionada ao status de uma leitura líquida, 

frágil e rasa: 
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A visibilidade e a conexão sem pausa constituem dois vetores fundamentais para os 
modos de ser e estar no mundo mais sintonizados com os ritmos, os prazeres e as 
exigências da atualidade, pautando as formas de nos relacionarmos conosco, com os 
outros e com o mundo. (SIBILA, 2016. p. 21) 

 

Toda essa demanda cognitiva e o tempo que os indivíduos permanecem 

conectados pode estar afetando a forma como estamos lendo, por mais que tenhamos 

acesso a muita informação na cultura digital, não necessariamente temos a criticidade 

e o aprofundamento dos leitores. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É vasto o número de estratégias comunicativas dentro do universo de 

informações que as redes citadas dispõem, diante das suas características e do 

grande alcance, tornou-se imprescindível um olhar atento, buscando analisar o 

impacto das redes sociais no comportamento de seus usuários.  

Ao tentar investigar o fenômeno das redes sociais, ficou claro que o Facebook 

e o Instagram contam com um número gigantesco de pessoas que fazem uso de seus 

serviços, e o tempo que os usuários utilizam nesse universo de informação e 

comunicação tem relação com a intencionalidade por traz da própria rede que 

pretende que seus usuários por lá permanecem pelo maior tempo possível. Para tal, 

essas empresas fazem uso de algoritmos autônomos que direcionam conteúdo 

personalizados para cada usuário diferentemente, tornando o ambiente o mais 

confortável e urgente possível. Verificamos que as ferramentas como o Like e o 

Stories são também tentativas de capturar a atenção dos seus usuários, e que a 

atenção é um recurso pelo qual as empresas competem na rede. 

Ainda, foi possível estabelecer que as redes sociais são, além de outras coisas, 

um sintoma do mundo líquido que Bauman propôs, de caráter dinâmico e imediato. 

As redes sociais proporcionaram versatilidade na forma como nos comunicamos, 

estabelecendo novos hábitos na nossa cultura e a natureza desse ambiente, apesar 

de conter muita informação, não se tornam um espaço propício para aprofundamento 

de leituras. 

Destacamos que a Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil apontou que entre 

2015 e 2019, o número de leitores no Brasil reduziu consideravelmente, e que o motivo 
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mais citado para os indivíduos não lerem é a falta de tempo. Em contraste com o 

hábito de leitura em declínio pela falta de tempo, encontramos dados que apontam 

que entre 2017 e 2019, o número de usuários do Facebook expandiu mais que o dobro 

da queda de leitores, e o tempo que o brasileiro passa nas redes sociais também se 

fortaleceu.  

Verificamos também que a faixa etária leitora que não possuí redes sociais não 

apresentou queda no seu percentual de leitores, bem como apresenta o melhor índice 

de leitura por prazer e, ainda, a maior frequência de leitura entre os entrevistados.  

Esses dados reforçam nossa hipótese de que as redes sociais podem estar 

afetando de alguma forma o público leitor, ao menos com um dos fatores, e que as 

estratégias e os estímulos que as redes sociais usam podem se relacionar com o ato 

de ler, sendo razoável afirmar que o tempo online poderia ser empregado na leitura 

de livros.  

Consideramos que as redes sociais não podem ser vistas como bode expiatório 

para a formação de leitores, até porque existem processos históricos complexos que 

fundamentam a questão do interesse pelos livros, mas foi possível identificar que o 

aumento do tempo que se passa nas redes é inversamente proporcional ao tempo 

que se passa lendo, e que crianças que não têm redes sociais são a maioria dos 

leitores e com os melhores hábitos de leituras. 

Desse modo fica evidente que não debater esses números e a resistência 

literária seria ignorar a possibilidade crítica em frente a essa era, inclusive o fomento 

aos livros, que em tempos de Facebook e Instagram vem perdendo seu espaço no 

tempo dos leitores. A leitura de livros pode estar morrendo também através de 

professores não leitores que estão ocupados demais no Facebook para ir atrás de 

algum projeto literário para seus alunos. 
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