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CIBERCULTURA E REDES SOCIAIS NO ENSINO E APRENDIZAGEM  
DE INGLÊS: possibilidades e limitações 

 
RESUMO 

 
As redes sociais na internet configuram-se como um elemento característico da 
sociabilidade contemporânea, largamente presentes no cotidiano, que exercem um 
grande fascínio sobre os jovens. Em contrapartida, os estudantes têm manifestado 
desinteresse pela aprendizagem organizada pela escola, numa demanda por 
propostas de educação mais coerentes com suas expectativas e realidades 
complexas, especialmente no que tange ao estudo da língua inglesa, muitas vezes 
considerada estranha, difícil, chata e inútil. A pesquisa investigou as potencialidades 
e limitações da utilização das redes sociais na internet para o ensino e a 
aprendizagem de Inglês em uma pesquisa-ação realizada em uma classe escolar de 
ensino fundamental em Itabuna, Bahia. Buscou também conhecer como as práticas 
multiletradas nas redes sociais podem atuar no domínio das ações e emoções dos 
estudantes em relação ao Inglês. A iniciativa consistiu em propostas de aulas 
ancoradas no ensino de inglês para os multiletramentos demandados pela 
sociedade contemporânea com múltiplas culturas e múltiplas construções de 
significado, numa articulação dos diversos recursos e espaços disponíveis à 
interação em um grupo no Facebook. Além de sua atualidade, a pesquisa mostra-se 
relevante por tematizar as emoções envolvidas nos processos e por compartilhar o 
conhecimento em redes para além das paredes da universidade e da escola. A 
análise das entrevistas, colagens descritivas, relatórios, postagens e questionários 
baseou-se na abordagem sistêmica da Biologia do Conhecer (MATURANA, 1997; 
1998; 2001; ARAGÃO, 2007, MAGRO, 2012) para compreender a complexidade que 
envolve os processos de ensino e aprendizagem, especialmente no que tange ao 
entrelaçamento das emoções e ações. Como resultado da pesquisa-ação, houve um 
fluir favorável de emoções como a vergonha, o medo e o desinteresse, para a 
alegria, o interesse e o prazer na aprendizagem, pelo que os estudantes sentiam-se 
mais capazes e se engajavam mais ao usar o Inglês para produzir sentido na 
interação. Ao inovar sua prática, a professora-pesquisadora também se sentiu mais 
feliz e satisfeita quanto ao seu trabalho. Houve ganhos qualitativos em inclusão e 
autonomia dos discentes, maior envolvimento com a língua inglesa, desenvolvimento 
de um conjunto complexo de habilidades de linguagens. As limitações encontradas 
foram o tempo demandado para o planejamento das aulas, o esforço requerido para 
articular os usos das redes sociais e demais recursos de aprendizagem para 
promover multiletramentos e as limitações de ordem técnica. Dentro da concepção 
sistêmica, a experiência trouxe a consideração de que o potencial das redes sociais 
na internet para o ensino e aprendizagem de Inglês não está propriamente nelas, 
mas nos usos que podem ser feitos das mesmas para construir o conhecimento 
entrelaçado àquilo que se é, o meio em que se vive e aos outros com quem se 
interage, porque conhecer é viver. 
 
Palavras-chave: Redes sociais na internet. Inglês. Biologia do Conhecer. Emoções. 

Multiletramentos.  
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CIBERCULTURA AND SOCIAL NETWORKING IN ENGLISH TEACHING END 
LEARNING: possibilities and limitations 

 
ABSTRACT 

 
Social networking appear as a feature of contemporary sociability, widely present in 
daily life, which exert a great attraction for young people. However, students have 
expressed disinterest learning experiences organized by the school, in a demand for 
more coherent educational proposals with their expectations and complex realities, 
especially in regard to the study of the English language, often considered strange, 
difficult, boring and useless. The research investigate the potentials and limitations of 
using internet social networks for the teaching and learning English in an action 
research developed on a school class on elementary school in Itabuna, Bahia, Brazil. 
It also sought to know how the multiliteracies practices in social networks can act in 
the field of actions and emotions of students about English. The initiative consisted of 
draft classes anchored in teaching English for multiliteracies demanded by 
contemporary society with multiple cultures and multiple constructions of meaning, an 
articulation between several spaces, available resources and the interaction in a 
group on Facebook. In addition the current research, it is shows to be relevant by 
foregrounding the emotions involved in the process and share knowledge in networks 
beyond the walls of the university and the school. The data analysis of the descriptive 
collages, reports, posts and questionnaires was based on the systemic approach of 
Biology of Cognition (MATURANA, 1997; 1998; 2001; ARAGÃO 2007; MAGRO, 
2012) for understanding the complexity involved in the processes of teaching and 
learning, especially in regard to the web of emotions and actions. As a result of this 
action research, there was a favorable flow of emotions such as shame, fear and 
disinterest, for joy, enjoyment and interest in learning, the students felt more capable 
and more were engaged when using English to produce meaning in interaction. To 
innovate her practice, the teacher-researcher also felt happier and satisfied about her 
work. There was qualitative gains in inclusion and autonomy of students, greater 
involvement with the English language, development of a complex set of language 
skills. The limitations encountered were the time needed for draft classes, the effort 
required to articulate the uses of social networking and other learning resources to 
promote multiliteracies; and technical limitations. Within the systemic approach, the 
experience brought the consideration of the potential of social networking sites for 
teaching and learning English is not exactly them, but the uses that can be made to 
build the interlaced knowledge to being, to the environment of living and to others 
interagents, because to know is to live. 
 
Keywords: Social networking. English. Biology of Cognition. Emotions. 
Multiliteracies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O que move o mundo? Certamente há muitas hipóteses para esta pergunta. 

Mas consigo ela traz uma assertiva essencial: o mundo se move e muda. Muda 

porque os homens se transformam e com eles seus modos de fazer, de conhecer, 

de perceber, seu sentir, seu relacionar-se com outros homens e com o meio em que 

vive. Modifica-se também seu modo de interagir com os objetos à sua volta, os quais 

ele também modifica em ritmo cada vez mais frenético.  Mas tais objetos, que 

chamaremos aqui de tecnologias, também não mudam os homens? Acreditamos 

que sim. Os homens se transformam com o seu meio, à medida que interagem em 

sistemas complexos. 

Participamos atualmente de transformações em vários domínios do nosso 

viver que têm como um de seus elementos mais significativos o advento das 

tecnologias digitais nas últimas décadas. Presentes em praticamente todos os 

setores da sociedade, esses objetos mudam desde nossos procedimentos mais 

burocráticos, aos nossos hábitos mais comuns do cotidiano, ao passo que a forma 

como os utilizamos na individualidade e na coletividade também desenham a 

configuração dessas tecnologias e lhes atribuem a relevância que possuem na 

contemporaneidade, desenhando o que tratamos conceitualmente como 

cibercultura, isto é o entrelaçamento da cultura contemporânea às tecnologias 

digitais (LEMOS, 2004). 

É sobre a premissa da interação existente entre o humano e os elementos 

com os quais interage que nos propomos neste trabalho a investigar potencialidades 

e limitações da utilização das redes sociais na internet para o ensino e 

aprendizagem de Inglês. Os modos de viver na contemporaneidade passam por 

esses espaços interativos online, através dos quais nos comunicamos, interagimos e 

aprendemos no conviver. O setor econômico rapidamente compreendeu e 

aproveitou a potencialidade das trocas interativas nesses ambientes, mas a 

educação ainda caminha lentamente para essa apropriação. 
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A escola pouco tem trazido as redes sociais para o fazer pedagógico, 

possivelmente por um zelo com seus aprendizes, dados os problemas relativos à 

segurança na internet, ou ainda pelo desconforto provocado por qualquer mudança. 

As limitações tecnológicas e técnicas também se configuram como obstáculos nesse 

processo. Entretanto, esses recursos fazem parte da vida de muitos estudantes que, 

imersos em novos modos de fazer, já não encontram lógica na estrutura linear que 

fundamentou por muito tempo as práticas pedagógicas (JORGE, 2009). 

Esses meninos e meninas querem conhecer com maior liberdade e 

autonomia, seguindo rotas intuitisvas, multidirecionais, através de atividades 

atrativas e interessantes onde os saberes sejam conectados, compartilhados e 

tenham aplicação efetiva (FARIA 2010). Embora até os nossos pensamentos sigam 

uma trajetória hipertextual, o currículo escolar ainda é progressista, os saberes são 

dispostos nele de maneira fragmentada e sequencial, as práticas de ensino e 

aprendizagem ainda são muitas vezes unidirecionais e o professor aparece como o 

detentor do conhecimento enquanto os estudantes sentem-se pouco à vontade (ou 

com pouca vontade) para expressar-se (ARAÙJO, 2007). Na aula de língua 

estrangeira (LE) acrescenta-se a dificuldade de uma limitação aos métodos focados 

na tradução e no ensino de itens gramaticais isolados do contexto, a despeito do 

principal propósito da língua que é produzir sentido. Ora, as pessoas desejam muito 

mais aprender a língua do que sobre ela, suas regras e estruturas de 

funcionamento. Como resultado dessas experiências de aprendizagem, estudantes 

desenvolveram a percepção de que Inglês é chato, difícil ou inútil. Poucos discentes 

de escola pública conseguem compreender a relevância do Inglês em suas vidas 

(PAIVA, 2005; 2009b; BRASIL, 2006; JORGE, 2009). 

Em contrapartida, as redes sociais na internet atraem um número cada vez 

maior de usuários. O Facebook, site de redes sociais focado nesta pesquisa, 

completou dez anos sendo a rede mais popular no Brasil, principalmente entre os 

mais jovens (RIBEIRO, 2014). Muitos deles frequentam nossas aulas, então 

acreditamos que é possível utilizá-las para despertar o interesse dos estudantes a 

fim de que o seu aprender seja impulsionado por emoções favoráveis (FARIA, 2010 

UMBELINA, 2012; XAVIER; LYRA, 2012; dentre outros). Entendemos emoções 

como disposições corporais dinâmicas que configuram os modos como agimos em 

cada instante e circunstância. Emoção e ação andam juntas, de modo que cada 
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domínio de ação é modulado por alguma emoção particular (MATURANA, 2001; 

ARAGÃO, 2007).  

Ademais, trazer as redes sociais para as aulas é uma oportunidade de 

inclusão para discentes que têm acesso muito limitado à internet. As questões de 

inclusão/exclusão compreendem relações dentro e fora do âmbito escolar, mas esse 

pode e precisa ser um espaço para minimizar diferenças (BRASIL, 2006; OLIVEIRA, 

2012). Por fazer parte da cultura contemporânea, há uma espécie de imperativo de 

participação nas redes sociais. Esse imperativo é ainda mais significativo para os 

adolescentes, afinal o que acontece nesses ambientes não se limita ao espaço 

virtual, mas integra também o cotidiano offline, nas conversas, nos outros meios de 

comunicação, enfim, nas diversas interações nas linguagens (RECUERO 2009, 

DIAS, 2011).  

A possibilidade de inclusão contempla também o desenvolvimento dos 

multiletramentos, ou seja, os usos heterogêneos da linguagem relacionados às 

práticas sociais contemporâneas na cibercultura, tendo como foco a multiplicidade 

cultural e linguística. Por ser um espaço onde fluem línguas e culturas, as redes 

sociais na internet possuem recursos que as tornam propícias para o 

desenvolvimento de uma pedagogia dos multiletramentos no ensino de inglês. 

Nessa concepção, é possível desenvolver um conjunto complexo de habilidades 

rompendo com uma noção estanque que as isolava em “leitura”, “escrita”, “fala” e 

“compreensão oral” (BRASIL, 2006; BORBA; ARAGÃO, 2012; ROJO, 2012). 

Diante dessa demanda por um ensino a partir dos multiletramentos, voltado 

para a multidimensionalidade dos seres envolvidos nos ambientes de aprendizagem, 

dois problemas nortearam nosso fazer científico. O primeiro questiona quais as 

potencialidades e limitações do uso das redes sociais na internet para o ensino e 

aprendizagem de Inglês em uma escola de ensino fundamental de Itabuna na Bahia. 

Está atrelado ao nosso objetivo geral, a saber, a investigação de tais potencialidades 

e limitações.  

O segundo problema vem do nosso desejo de conhecer como as práticas 

multiletradas nas redes sociais podem atuar no domínio das ações e emoções dos 

estudantes em relação ao Inglês. Essa pergunta de cunho mais específico motivou 

muitas de nossas escolhas e ações de pesquisa e está associada aos nossos 

objetivos específicos: propor a utilização de um site de redes sociais (SRS) 

adequado à execução das atividades propostas na disciplina; promover junto com a 
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docente possibilidades de aprendizagem mais interessantes aos discentes através 

do uso das redes sociais na internet; atrair os alunos à aprendizagem de Inglês 

tendo em vista o desenvolvimento dos multiletramentos. 

Dentre os diversos caminhos possíveis para responder a estas perguntas, 

preferimos articular a teoria à prática, por diversos motivos. O principal deles foi o 

desejo de que as experiências de aprendizagem da pesquisadora sobre redes 

sociais na internet, temática de seu profundo interesse, contribuíssem para 

mudanças efetivas. Essa mesma inquietação por benefícios práticos proporcionados 

pelo conhecimento tem movido outros linguistas aplicados, como Paiva (2005), 

Aragão (2007) e Oliveira (2012), para ficarmos em apenas alguns exemplos. 

Desdobram-se então os outros motivos: o compromisso social com o humano, a 

responsabilidade ética da universidade de dialogar com sua comunidade 

contribuindo para melhorias em seu meio e expandindo o conhecimento que nela 

abundantemente circula para fora de seus portões (TELLES, 2002; CELANI, 2005). 

Assim, optamos pela realização de uma pesquisa-ação, pois não há como 

concebê-la separada da prática, ela parte da necessidade de atuação sobre a 

realidade. Envolve ação, reflexão sobre a ação e transformação da ação (TRIPP, 

2005; ESTEBAN, 2010; OLIVEIRA, 2012). Em uma escola da rede estadual de 

ensino em Itabuna, Bahia, no ensino fundamental, desenvolvemos, junto com a 

professora-pesquisadora, uma metodologia de aulas em que a experiência de 

aprender Inglês fosse prazerosa e envolvente, voltada para o desenvolvimento dos 

multiletramentos (LEFFA, 2003; ARAGÃO, 2005; 2007; 2008).  

As propostas de aulas enredavam-se com as interações no Clinging, um 

grupo criado no Facebook, que se tornou um dos espaços para uma aprendizagem 

coerente com os princípios e valores da cibercultura: a cooperação, o 

compartilhamento, a valorização das interações, a multiplicidade de culturas, 

caminhos, histórias e linguagens (LÉVY, 2000; 2007; 2009). Trata-se, portanto, de 

não apenas incorporar às tecnologias digitais aos processos de ensino e 

aprendizagem, mas de explorar potenciais dos diversos recursos disponíveis na 

escola, segundo uma concepção em que o conhecer é compartilhado, conectado a 

outros saberes e enredado com o próprio viver (MORAN, 1995; 2007; MATURANA, 

2001, MORIN, 2003; 2007; ARAÚJO, 2007; PRETTO, 2011).  

Nossa pesquisa justifica-se por sua adequação às demandas de ensino e 

aprendizagem contemporâneas, pela sua aplicabilidade prática e por seu caráter de 



5 
 

responsabilidade social e ética. A forma como a pesquisa foi configurada permite a 

articulação entre as três bases que sustentam a academia: o ensino, a pesquisa e a 

extensão. Ademais, embora tenhamos encontrado pesquisas na área que abordam 

a apropriação pedagógica das redes sociais no ensino de línguas estrangeiras e 

inclusive abordem questões como o interesse e o envolvimento, como explanaremos 

no capítulo três, nenhuma delas tematiza os aspectos emocionais na aprendizagem 

como fazemos aqui. 

O trabalho foi organizado em quatro capítulos, além das considerações finais. 

No próximo capítulo, partiremos da exposição de alguns conceitos-chave da Biologia 

do Conhecer (BC) para compreender a educação voltada para o aprendiz integrado 

em sistemas complexos. A BC, principal aporte teórico deste trabalho, foi 

desenvolvida por Maturana (1997, 1998, 2001), e aplicada por autores como 

Paredes-Castro (2003), Aragão (2005, 2007) e Magro (2010), subsidia o nosso fazer, 

pois possibilita uma compreensão sistêmica do conhecer relacionado ao viver, 

construído ao interagir nas linguagens e experimentar. Atenta ainda à complexidade 

dos seres em interação no meio e demonstra como suas ações são moduladas por 

suas emoções. Nessa perspectiva, se as aulas não despertarem o interesse do 

estudante, provavelmente ele não irá envolver-se nelas e, por conseguinte, não terá 

o aprendizado esperado. 

No terceiro capítulo discutiremos sobre a necessidade de transformação das 

práticas pedagógicas no ensino de Inglês face ao constante diálogo entre culturas e 

tecnologias. Trata-se de uma responsabilidade de mão-dupla, pois a escola deve 

condizer com as demandas reais dos seus estudantes, participantes de uma cultura 

continuamente modificada pelas tecnologias digitais e pelas novas formas de 

interação que elas possibilitam por diferentes linguagens. A escola precisa, portanto, 

estar em coerência com as ações efetivas dos seus estudantes, seus novos modos 

de ser, sentir, aprender e se comunicar.  

Concomitantemente, deve contribuir para que eles de fato estejam incluídos e 

preparados para operar nesse mundo altamente tecnológico, como sujeitos 

multiletrados, isto é, conscientes e hábeis no domínio de várias linguagens, para 

uma participação social ativa e cidadã (BRASIL, 2006; MATTOS, 2011; ROJO, 

2012). Também apontaremos algumas pesquisas que vêm sendo realizadas nesse 

sentido, especialmente as que têm como foco a apropriação pedagógica das redes 
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sociais na internet (BORAU et al., 2009; FARIA, 2010; ALBUQUERQUE-COSTA; 

HERNANDES, 2011; SILVA, 2013a, 2013b). 

No quarto capítulo discorreremos sobre a metodologia de pesquisa utilizada e 

o contexto da pesquisa, a partir de uma descrição da unidade escolar e seu histórico 

de interações com a universidade e com as tecnologias, além de apresentarmos 

brevemente os participantes da pesquisa, a saber, a turma e a professora-

pesquisadora. Em seguida, discorreremos sobre os sistemas online: o Facebook e o 

grupo Clinging. Por fim, apresentaremos os instrumentos de pesquisa utilizados para 

a coleta de dados. A escola selecionada possuía as condições tecnológicas mínimas 

para que esta pesquisa fosse viável e um histórico de abertura à academia, tanto à 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) quanto à Universidade Estadual de Santa 

Cruz (UESC) características que nos motivaram à sua seleção. 

Os dados serão descritos e discutidos no quinto capítulo, em quatro seções: 

as aulas, que inclui o planejamento e a discussão de algumas atividades; as 

interações no grupo, onde apresentaremos dados coletados nos ambientes online; a 

análise dos estudantes; e a análise da professora, cujas reflexões foram exploradas 

a partir dos relatos, entrevistas, colagens descritivas e questionários realizados 

durante a experiência. Nas considerações finais responderemos às perguntas desta 

pesquisa, a partir da reflexão sobre os resultados encontrados, e faremos sugestões 

para pesquisas futuras. 
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2 ABORDAGEM SISTÊMICA 

 

Nos lugares onde tivemos oportunidade de apresentar os resultados 

preliminares desta pesquisa, confirmamos a reclamação dos professores apontada 

por Jorge (2009, p. 165): os estudantes “não são mais aqueles”. Acreditamos que os 

discentes de fato estão mudando e suas realidades também, por isso concordamos 

com a autora ao argumentar que essa mudança de comportamento não é apenas 

uma forma de manifestar desinteresse, mas uma demanda por mudanças na escola, 

como relata no excerto abaixo: 

“Eles não querem aprender”, “Eles não têm interesse”, dizem os 
professores. No entanto, outra possibilidade de interpretação, está na 
compreensão de que os jovens que frequentam a escola, por sua condição 
juvenil, têm resistido de maneiras diferentes a qualquer proposta de 
educação que não lhes pareça adequadas a suas realidades. (idem)  
 

Não cabe mais conceber o conhecimento separado dos problemas, 

expectativas e realidades cada vez mais multidimensionais. Antes, devemos assumir 

uma epistemologia contemporânea do conhecimento integrador, que reconhece as 

linguagens, a multidimensionalidade dos fenômenos e a diversidade, reinterpretando 

a unicidade e o sujeito (MORIN, 2007; MATTOS, 2011). Esse sujeito por sua vez, 

deve ter reconhecido seu caráter multifacetado: ele é multidimensional em seus 

domínios de interação e em suas dinâmicas (MATURANA, 1998). É visto como um 

indivíduo com suas capacidades cognitivas, mas também como agente interativo 

(PAIVA, 2009a), indivíduo na coletividade, ou seja, nossa individualidade e nossa 

coletividade são fios entrelaçados na mesma teia (ARAGÃO, 2005).  

Nessa mesma direção, Faria (2010) demonstra que há uma mudança no foco 

da aprendizagem: embora ele ainda esteja no estudante, esse é considerado como 

parte de sistemas, integrado em comunidades. Assim, a aprendizagem é 

concomitantemente coletiva e individual (PAIVA; BRAGA, 2009), constituída por 

redes complexas, onde cada participante ao interagir pode transformar a si mesmo e 

ao seu meio, como afirma Miccoli (2007, p. 273): 
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(...) Em função da relação dialética dos processos constitutivos, um ser está 
em constante evolução a partir das interações com as experiências de 
outros indivíduos. Por sua vez, esse desenvolvimento no contexto ou meio 
provoca mudanças nos indivíduos que nele se relacionam. Nesse processo 
de inter-relações os indivíduos, historicamente constituídos, podem se 
transformar, transformar suas experiências e o contexto em que se 
encontram. 
 

Com base nessas premissas compreendemos que o conhecer está 

relacionado ao próprio viver, porque conhecer é viver e viver é conhecer 

(MATURANA; VARELA, 1990). Dar conta desse entrelaçamento exige uma 

epistemologia que não seja dicotômica ou fragmentada, antes que seja capaz de 

fundamentar o estudo dos processos interativos, reflexivos e colaborativos 

emergentes nos ambientes de aprendizagem, segundo uma perspectiva da 

construção do conhecimento (ARAÚJO, 2007) de modo que apoiamos as reflexões 

deste trabalho na Biologia do Conhecer (BC), conjunto de ideias acerca da 

linguagem e da cognição proposta por Humberto Maturana. A BC se configura como 

uma abordagem sistêmica que não focaliza apenas o papel das interações ou da 

cognição, antes privilegia a reciprocidade entre a fisiologia e as interações, 

enfatizando o papel das emoções nos domínios de ações (ARAGÃO, 2007).  

Mostra-se, portanto, um marco teórico de valor conceitual condizente com as 

perguntas desta pesquisa e com o fenômeno para o qual estamos voltados, a saber, 

o processo de ensino e a aprendizagem de Inglês com a utilização das redes sociais 

na internet, que envolve sistemas dinâmicos de elementos linguísticos, emocionais, 

relacionais, consensuais, históricos, socioculturais, tecnológicos e políticos; além de 

ser pertinente em relação às demandas educacionais contemporâneas. A BC auxilia 

a compreensão efetiva e complexa de algumas questões relevantes nesse momento 

de intensificação das interações entre os mais variados grupos humanos, por 

motivos diversos dentre os quais destacamos o boom comunicativo favorecido pelas 

tecnologias digitais. A teoria contribui assim para que nossa participação no mundo, 

o grande meio onde interagimos, seja mais consciente e responsável (PAREDES-

CASTRO, 2003; ARAGÃO, 2007). 

 

2.1 A Biologia do Conhecer 

 

A Biologia do Conhecer é o nome atribuído ao conjunto de ideias do 

neurobiólogo chileno Humberto Maturana para o estudo fenomenológico dos seres 
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humanos. Os principais conceitos da BC estão concatenados em toda a abordagem 

de Maturana, daí a necessidade de introduzi-los aqui como o próprio biólogo 

costuma fazer no início de muitos de seus trabalhos, o que “mostra-se mais tarde 

valiosamente produtivo ao assegurar a coerência do raciocínio proposto e ao 

explicitar discrepâncias entre nosso conhecimento prático efetivo e nossas 

teorizações usuais sobre os fenômenos que observamos no mundo” (PAREDES-

CASTRO, 2003, p. 27). 

Na década de 50 Maturana participava de experimentos junto com 

pesquisadores atuantes na equipe do psicólogo e neurocientista McCulloch, que 

intentavam descrever os mecanismos cerebrais a fim de compreender como a 

cognição funcionava fisiologicamente. Trabalhavam  na réplica de um experimento 

neurofisiológico de rotação do olho de anfíbios de fácil regeneração, como a rã. No 

experimento, o olho da rã era retirado da sua órbita, os nervos ópticos seccionados e 

por fim, o globo ocular era girado em 180° e recolocado no lugar. Apesar de o olho 

cicatrizar e os nervos regenerarem após o experimento, a rã passou a capturar 

presas com o desvio exato de 180° (ARAGÃO, 2007; MAGRO, 2010).  

A partir da experiência Maturana e equipe escreveram o artigo “O que o olho 

da rã diz para o cérebro da rã” no qual descreviam a existência de um “sistema 

detector de insetos” da rã que funciona conforme os padrões de excitação da retina 

e da rede de neurônios que se conecta a ela, independente da quantidade de 

iluminação, o que era uma grande novidade, uma vez que o estudo tradicional da 

época enfatizava como o meio imprimia informações na estrutura do ser vivo e tinha 

como foco a intensidade da luz que incidia sobre a retina. Porém ainda assim 

Maturana não ficou satisfeito com os resultados alcançados e no fim do expediente 

voltava sempre ao laboratório para repetir o experimento.  

Foi somente  em meados da década de 60, ao preparar sua palestra 

“Neurophysiology of Cognition” para o Congresso da Associação Americana de 

Antropologia que Maturana conseguiu encontrar a resposta que tanto procurava. O 

biólogo chegou à conclusão de que os resultados apresentados isolava o ser vivo do 

seu meio, atribuindo a ele uma propriedade responsabilizada pelo que acontecia nas 

suas interações com o ambiente. Percebeu, então, que toda nossa interação com o 

meio depende de nossa constituição biológica.  

Outra importante constatação foi de que o ato de lançar a língua na direção 

oposta era uma observação relacional sobre a conduta da rã, ou seja, o animal 



10 
 

continuava a fazer o que sempre fez, sem alcançar, contudo o resultado efetivo, pois 

a presa estava do lado oposto ao da sua língua, sem conseguir dar-se conta disso. 

Quem compreendia o fenômeno era o cientista que, na qualidade de observador, 

distinguia na linguagem o que ocorria nas interações entre o animal e seu meio. 

Essas reflexões levaram Maturana a um conceito norteador da Biologia do 

Conhecer: “tudo é dito por um observador” (MATURANA, 1997, p. 53) a outro 

observador que pode ser ele mesmo e não podemos fazer referência a nada que 

tenha existência independente de nós, ou seja, “tudo o que é dito não pode ser 

separado de nenhuma maneira daquele que diz” (ARAGÃO, 2007, p. 66).  

Entendemos, assim, que a observação não é neutra, pois o observador tem 

corpo e vida e está imerso na linguagem. Os homens vivem na linguagem, pois são 

dela constituídos, geram experiências através dela, logo tudo o que nela é produzido 

torna-se parte da existência humana (MATURANA, 2001). Nas experiências durante 

nosso existir no mundo, distinguimos objetos, especificamos suas propriedades, 

distinguimos também as relações entre esses objetos e os processos que modificam 

suas características e relações, sendo que cada um desses aspectos constitui-se um 

fenômeno. Cada objeto surge como uma unidade possuidora de certa integridade 

que nos permite distingui-la do resto dos elementos constitutivos daquela 

experiência, isto é, do fundo cognitivo (PAREDES-CASTRO, 2003). 

Nesse sentido, infere-se que a linguagem está relacionada ao ato de 

distinguir, isto é, a separação da unidade de seu fundo, geralmente com foco na 

primeira, o que Maturana compreende como o ato cognitivo básico (MAGRO, 2010). 

Todas as convenções, explicações e afirmações começam quando se distinguem 

unidades. Podemos distinguir uma unidade como simples, em virtude de certas 

propriedades que possui, compreendendo-a como um todo; ou distingui-la como 

unidade composta, se distinguimos seus componentes.  

As unidades compostas possuem dois aspectos fundamentais para a 

compreensão da abordagem sistêmica da BC: a organização e a estrutura. A 

organização se refere às relações invariantes entre os componentes que tornam a 

unidade o que nós afirmamos que ela é, ou seja, que a definimos como uma unidade 

simples de determinado tipo. Assim, de tal forma que [...] “se a organização muda, a 

coisa muda” (MATURANA, 1997, p. 58). O segundo aspecto é a estrutura, conjunto 

de elementos e de relações que compõem uma unidade específica, sendo esta 

variável e particular. Se você muda a organização aquele objeto é destruído, ou no 
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caso de um ser vivo, ele se desintegra, morre. Todavia a estrutura pode ser 

modificada, ainda que isso implique num dano, sem que a unidade perca sua 

identidade de classe.  

Uma unidade composta cuja estrutura varia continuamente com a 

conservação sua organização é um sistema dinâmico determinado estruturalmente. 

Há variações estruturais resultantes da própria dinâmica do sistema, outras, porém, 

estão relacionadas ao meio e são selecionadas no processo interativo com ele. Se 

dois organismos iguais inicialmente atravessassem sequências interacionais 

diversas, eles teriam diferentes histórias individuais, pessoais e de mudança 

estrutural (MATURANA, 1997). Semelhantemente, acreditamos que um mesmo 

indivíduo terá histórias diferentes de interação na aprendizagem de Inglês se houver 

mudanças no ambiente e nas estratégias de aulas. Maturana usa o conceito de 

acoplamento estrutural para explicar como ser vivo e meio mudam no domínio das 

coerências recíprocas. 

Justificamos, assim, a proposição de abordagens do ensino de Inglês em 

busca de atrair os estudantes para que, por estarem mais interessados, eles se 

envolvam mais nos processos de aprendizagem, como se intenta nesse trabalho. 

Não perdemos de vista, entretanto, a compreensão de que aquilo que acontece com 

qualquer sistema determinado estruturalmente depende de como ele é feito 

(independente dele ser dinâmico ou não). Maturana (1997) apresenta o seguinte 

mecanismo explicativo: o mesmo ato de apertar um botão desencadeia em 

diferentes máquinas processos distintos, tais como lavar, tocar música ou lustrar, a 

depender do que a constituição de sua estrutura é determinada a fazer.  

É importante salientarmos que “As interações que o sistema atravessa podem 

somente desencadear mudanças nele. Você não instrui o sistema, você não 

especifica o que vai acontecer no sistema” (MATURANA, 1997, p.60). As interações 

com o meio podem gerar perturbações que levam à seleção de mudanças 

estruturais particulares dos sistemas dinâmicos sem, contudo, especificá-las, sem 

informá-las (MATURANA, 1997; 2001). É com base nesse mecanismo explicativo 

que Maturana (1997) afirma que o ser vivo é um sistema operacionalmente fechado 

a instruções ou informações do meio, o que também é válido, naturalmente, para os 

estudantes.  

O operar do sistema em conformidade com sua estrutura, isto é, as 

propriedades de seus componentes, é o que Maturana define como determinismo 
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estrutural (ARAGÃO, 2007). Destarte, na perspectiva da BC estamos envolvidos em 

nossas ações nos mundos que conhecemos, experenciamos e (con)vivemos, pois 

todas as nossas ações, dentre elas o conhecer, dependem de nossa biologia 

(MAGRO, 2010). Aquilo que observamos como cognição é a congruência das 

relações internas do organismo, incluindo o sistema nervoso, com o meio (que não é 

apenas aquele inerte, mas também os outros seres vivos em interação). Pontuamos 

ainda que para o observador o que acontece no interior dos seres vivos é sua 

fisiologia e nas interações com o meio é sua conduta ou comportamento 

(MATURANA, 2001). 

Para a BC, “os processos envolvidos em nossas atividades, em nossa 

constituição, em nosso atuar como seres vivos, constituem nosso conhecer” 

(MATURANA; VARELA, 1990, p. 12). O conhecer é indissociável do próprio viver, 

“como uma ação efetiva na constituição e estabilização dos mundos vividos por nós” 

(MAGRO, 2010, p. 26), logo todo conhecer é um fazer e o oposto também é 

verdadeiro. Dizemos que alguém tem conhecimento quando apresenta uma conduta 

adequada no domínio de ações envolvido na questão. O que distinguimos como 

cognição são ações diversas, tais como distinções, operações, reflexões, 

pensamentos ou comportamentos, que consideramos adequadas a um determinado 

domínio na deriva ontogênica1 (MATURANA, 2001). 

Com base nos pressupostos apresentados, especialmente os conceitos de 

determinismo estrutural e a concepção do conhecer como fenômeno próprio do 

viver, constatamos que a Biologia do Conhecer mostra-se como um contraponto à 

ideia de implantação de um aparato cognitivo que permita ao ser vivo a realização 

de determinadas atividades (MAGRO, 2010) como se as interações instrutivas do 

meio especificassem de fora, o que se pode conhecer ou fazer. Aragão (2007, p. 9) 

pontua que a 

[...] concepção de ensino/aprendizagem como um depósito gradual de 
produtos numa mente, pelos alunos ou por seus professores, aliada à visão 
de linguagem como um contêiner de conteúdos mentais (idéias) e da 
comunicação como transferência de conteúdos entre nossas cabeças está 
enraizada na nossa (aluno/professor/pesquisador) maneira cotidiana de 
falar e pensar sobre linguagem e cognição.  A esse pensamento Freire 

                                            
1
 A ontogenia é uma deriva estrutural, conceito apresentado por Maturana para a história da mudança 

estrutural do sistema vivo ocorridas em contingência com o meio, sendo que sistema e meio seguem 
variando juntos. O termo “deriva” faz referência a um curso produzido continuamente na interação do 
sistema com as circunstâncias, como ocorre com um barco descontrolado no mar, que não tem 
destino, mas cujo curso também não é aleatório, mas varia de acordo com os ventos, as marés etc. 
(MATURANA, 2001). 
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(1970), denominou de pedagogia bancária; Reddy (1979) deu o nome de 
metáfora do tubo; e Lave e Wenger (1991), Lantolf (1996), e Van Lier 
(2000), chamaram de metáfora do contêiner ou da transmissão de 
informações. A idéia que prevalece nesse modo de ver, em relação à 
aprendizagem, linguagem e conhecimento, é ahistórica, associal e apolítica.   

 

Para Aragão (2005, 2007), a Biologia do Conhecer rompe com tais discursos 

ao explicar que é o estudante, e não o meio, que especifica o que pode ser 

compreendido, de forma que a cognição e a comunicação não dependem daquilo 

que se ensina, mas sim do que ocorre com quem aprende na interação. Ainda, 

suplanta as dicotomias tão presentes no pensamento ocidental, ao conceber num 

mesmo fluir organismo/meio, social/biológico, ação/conhecimento, corpo/mente, 

objetividade/subjetividade, cognição/emoção.  

Nos estudos de linguagem, é comum uma alternância entre explicações que 

focam ou as capacidades inatas, geralmente reduzidas a um espaço cognitivo 

individual ou fisiológico; ou as habilidades adquiridas, colocando as interações como 

promotoras das habilidades linguísticas e cognitivas através do processo de 

internalização de informações linguísticas. Embora geralmente faça menção ao outro 

lado desta dicotomia, cada corrente volta seus esforços de pesquisa a um deles2 

(MAGRO, 2010).  

A abordagem sistêmica da BC, por sua vez, encontra um equilíbrio na 

conexão entre o domínio fisiológico e o domínio das condutas socioculturais 

(ARAGÃO, 2007) ao apresentar a linguagem como atividade mútua, recorrente e 

recursiva3 no nosso fluir interativo, desenvolvida por meio da convivência e 

entrosada às nossas emoções, à reflexão, à consciência e ao aprendizado. A 

linguagem, assim como a mente e a emoção, não está no cérebro ou no sistema 

nervoso, mas no domínio das coerências recíprocas entre os participantes. 

                                            
2
 Chomsky (1998, p.21), assume isso ao declarar que “A perspectiva cognitiva vê o comportamento e 

seus produtos não como o objeto de investigação, mas como dados que podem fornecer evidências 
sobre os mecanismos internos da mente e os modos como esses mecanismos operam ao executar 
ações e interpretar a experiência”. Para uma revisão mais completa sobre os enfoques dados nos 
estudos de linguagem no decorrer da história, sugerimos a leitura de Paredes-Castro (2003), 
especialmente na discussão sobre linguagem do terceiro capítulo. 
3
 Na BC, o termo recorrência refere-se repetição de uma mesma operação sempre com o mesmo 

resultado, a exemplo de √a=a’; √a=a’; √a=a’... enquanto o termo “recursão” faz referência a aplicação 
de uma operação sobre o resultado de outra operação do mesmo tipo, exemplificada 
matematicamente da seguinte forma: √a=a’; √a’=a’’ √a’’=a’’’. Em outras palavras, faz referência a 
história de interações, isto é, ao fluir de coordenações consensuais de coordenações consensuais de 
ações. A recursividade é uma dinâmica complexa onde cada final pode ser a emergência de um novo 
começo, contudo, como numa espiral, nunca se volta ao mesmo ponto de partida, mas há um 
deslocamento na deriva estrutural que transforma continuamente nossas circunstâncias e nosso 
emocionar (MATURANA, 2001, PAREDES-CASTRO, 2003; ARAGÃO, 2007). 
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Enquanto fenômeno biológico, ela se configura como um fluxo recursivo de 

interações “que constituem um sistema de coordenações consensuais de conduta 

de coordenações consensuais de conduta” 4 (MATURANA, 2001, p. 168).  

De outro modo, podemos dizer que tudo que fazemos no consenso, desde as 

ações mais concretas às mais abstratas, são feitas como modos diversos de operar 

na linguagem. Quando nossa conduta muda durante a ontogenia em congruência 

com as mudanças do meio num curso contingente às interações vividas nele, 

dizemos que há aprendizagem (MATURANA, 1998). Nessa concepção, o ensino e 

aprendizagem de línguas estão relacionados ao meio em constante mudança e à 

convivência, na qual trazemos mundos na configuração de nossos domínios 

operacionais num processo que envolve um sistema dinâmico de aspectos 

socioculturais e emocionais.  

Assim, nesse trabalho tomamos o ensino e a aprendizagem como fenômenos 

inter-relacionados multidimensional e sistematicamente, e não dissociados ou 

segundo uma relação causal-linear. Na aprendizagem de uma língua, como o Inglês, 

se tecem variáveis referentes ao ensino, ao aprendiz, ao professor e ao contexto 

sociocultural, então há um dever de propiciar ao estudante uma ecologia cognitiva e 

afetiva em que as diversas habilidades linguísticas possam se desenvolver 

(ARAGÃO, 2007; HADGE; BOHN, 2009).  

 

2.2 As emoções 

 

Segundo Maturana (1998), vivemos em uma cultura onde emoção e razão 

são dimensões antagônicas do ser, como se o emocional negasse o racional, sendo 

que esse último seria o definidor do humano e privilegiado em relação ao primeiro5. 

Controlar as emoções, nessa perspectiva, seria ter um comportamento racional. Na 

abordagem do neurobiólogo, ainda que o racional distinga o homem dos demais 

seres vivos, é com o surgimento da linguagem que o humano efetivamente se 

constitui. Numa ideia próxima à proposta pela BC, Leffa (2003) observa que as 

máquinas superam o homem em muitas habilidades, tais como a velocidade e a 

                                            
4
 Maturana (2001) fala em consenso ou condutas consensuais em referência a todas as 

coordenações de comportamento derivadas do estar juntos no meio em interações recorrentes. 
5
 Para uma revisão mais expandida da história do pensamento ocidental sobre a emoção, sugerimos 

a leitura de Aragão (2007), onde o autor apresenta um panorama desta temática na filosofia, na 
neurofisiologia, na psicologia e na linguística. 
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força, mas nunca quanto à capacidade humana de usar a língua, o que nos leva a 

considerar que a linguagem não apenas distingue os homens dos outros seres 

vivos, mas de qualquer outro sistema.   

Em meio aos desacordos emocionais ou racionais, é pelo conversar que as 

emoções mudam até que o desentendimento se transforma, com ou sem luta em 

uma discrepância aceitável. A capacidade de resolver diferenças conversando 

demonstra a conservação de um modo de viver que entrelaça emoção e razão 

(MATURANA, 1998). Ao invés de controle das emoções, a BC propõe observá-las 

reflexivamente na linguagem, para que possamos atuar de modo coerente com elas 

ou ainda mudar de domínio de ações (ARAGÃO, 2007). Aragão (2005) demonstra 

em sua pesquisa, através da história de Júlia, como a reflexão operada pela aluna 

de seu próprio emocionar transformou sua conduta na sala de aula e sua 

perspectiva na aprendizagem de Inglês. 

É na linguagem que refletimos e relatamos as experiências e emoções, 

ressignificando-as, pois a explicação da experiência sempre reformula o que é 

vivenciado (MICCOLI, 2012). Embora as emoções não dependam da linguagem 

para ocorrer, é na linguagem que elas são distintas como sentimentos, assim como 

os participantes desta pesquisa fizeram durante as entrevistas e ao responder os 

questionários, o que demonstraremos um pouco mais adiante.  

Os sentimentos são as distinções e nomeações das regularidades no fluir das 

relações de um ser que pode ser nós mesmos, em outras palavras, são as recursões 

elaboradas por nós na linguagem para descrever as dinâmicas corporais desse ser 

no meio (ARAGÃO, 2007). Nós distinguimos as mais diversas emoções observando 

a conduta corporal do ser, por tal motivo a BC sustenta que as emoções, ou aquilo 

que conotamos como emoções, são disposições corporais dinâmicas que tendem a 

modular os domínios de ações em que operamos num determinado momento da 

nossa deriva ontogênica (MATURANA, 1998; 2001).  

No cotidiano observamos que cada emoção implica em determinadas ações 

que podem ser realizadas e argumentos que são aceitos ou não. “São com as 

emoções que agimos de maneira expansiva na felicidade e curiosidade, no 

movimento contrário a alguém ou algo com raiva, com retraimento e restrição na 

vergonha” (ARAGÃO, 2008, p. 296). Assim, toda ação ocorre num domínio 

emocional e a conjugação de emoções envolvidas num fluxo de interações 

especifica o curso do mesmo, isto é, os tipos de condutas interacionais possíveis, tal 
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como as consequências para os componentes do sistema em interação (PAREDES-

CASTRO, 2003; ARAGÃO, 2007).  

Ao conceber as emoções dentro de um fluir interativo, compreendemos que 

mudamos de um domínio emocional a outro, portanto também mudamos nosso 

domínio de ações, processo denominado por Maturana (2001) como emocionar. 

Assim, o nosso viver é um continuum de emoções que fundamentam nossas ações 

no entrelaçamento do linguajar e do emocionar, a que Maturana chama de 

conversar. Quando nos movimentamos na linguagem e nas interações nos 

emocionamos num fluxo contingente com nossa história particular de interações na 

co-ontogenia. Podemos então dizer que adquirimos nosso emocionar em 

congruência com o emocionar dos outros seres no meio. Ao mesmo tempo, no curso 

do nosso emocionar, mudamos de atitude, logo mudamos nosso linguajar e 

raciocínio. 

Em suma, todas as ações são moduladas pelo emocional, mesmo nos 

domínios denominados racionais, linguísticos ou cognitivos.  Para Maturana essa é a 

novidade que sua reflexão acrescenta à ciência: a compreensão de que a existência 

humana se constitui na linguagem e a concepção do racional a partir do emocional. 

Não é a razão e sim a emoção que determina a ação, e isso inclui o conhecer e o 

refletir na linguagem que, como vimos anteriormente, são possíveis condutas 

(ações) adequadas do ser no meio. Maturana (1997, p. 170, 171) explica: 

Todo sistema racional e, de fato, todo raciocinar, se dá como um operar nas 
coerências da linguagem partindo de um conjunto primário de coordenação 
de ações tomando como premissas fundamentais aceitas ou adotadas, 
explícita ou implicitamente, a priori. Acontece que toda aceitação apriorística 
se dá partindo de um domínio emocional particular, no qual queremos aquilo 
que aceitamos, e aceitamos aquilo que queremos, sem outro fundamento a 
não ser o nosso desejo que se constitui e se expressa em nosso aceitar. Em 
outras palavras, todo sistema racional tem fundamento emocional, e é por 
isso que nenhum argumento racional pode convencer ninguém que já não 
estivesse de início convencido, ao aceitar as premissas a priori que o 
constituem.    
 

Magro (1999 apud ARAGÃO, 2007, p. 80) descreve da seguinte maneira: 

“todo domínio racional é um domínio fundado numa emoção, na medida em que são 

as emoções que levam à aceitação ou à rejeição das premissas que fundam 

qualquer domínio racional e que orientam o operar na racionalidade”. Também para 

Morin (2007), há uma conexão forte entre inteligência e afetividade, tanto que o 

déficit de emoção pode dirimir a capacidade de raciocínio. Segundo este autor, a 
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capacidade de emoções é fundamental para que estabeleçam comportamentos 

racionais e a afetividade pode asfixiar ou fortalecer o conhecimento.  

Compreendemos que não há como impor aos estudantes o que eles irão 

aprender ou como vão se comportar, tampouco determinar o processo de 

aprendizagem deles. O que é possível é a criação de condições através da 

combinação de diversos elementos para que o discente flua no emocionar para um 

domínio de ações mais favorável à sua aprendizagem. Aragão (2005, p. 106) afirma:  

A partir do emocionar é possível efetivarmos, numa convivência particular 
recorrente, uma transformação mútua que gere condutas adequadas, ou 
aqueles comportamentos que um observador, um professor, por exemplo, 
distingue como apropriado num contexto interacional por ele especificado.  
 

Entretanto, muitas vezes tem ocorrido justamente o oposto, como apontamos 

no início deste capítulo. Os estudantes têm mudado seu comportamento numa 

manifestação de desinteresse pela forma como a escola tem organizado as 

experiências de ensino. Aragão (2007) descreve como ele enquanto estudante e, 

posteriormente, os universitários participantes de sua pesquisa encontravam modos 

de resistir e “enrolar” a aula por considerá-la entediante e complicada. Essa era uma 

forma encontrada pelos discentes de demonstrar indiretamente à professora sua 

insatisfação com a forma que ela abordava a disciplina. Em sua pesquisa Paiva 

(2007) também constatou por meio das narrativas de aprendizagem dos 

participantes o descontentamento e o enfado em realizar atividades que não 

correspondiam às suas expectativas. 

Conforme discutimos a partir da Biologia do Conhecer, o estudante não é um 

receptáculo. Ele tem vontade própria que o leva a aceitar a priori, ou ainda a querer 

aprender, aquilo que lhe desperta atenção e disposição para engajar-se nas tarefas. 

Por isso Maturana (2001, p. 124) sustenta que “o discurso racional que não seduz 

emocionalmente não muda o espaço do outro”. Leffa (2003, p. 236) pontua que se o 

aprendiz não tiver prazer no que estiver fazendo e a aula for exaustiva, a 

aprendizagem vai diminuir ou ainda deixar de ocorrer, e prossegue: 

O prazer afeta a produção de uma substância chamada dopamina, um 
neurotransmissor que envia mensagens de uma célula para outra no 
cérebro e que regula os movimentos, a coordenação motora, e finalmente o 
desenvolvimento cognitivo.  Experimentos feitos por neurocientistas 
(Waldron & Ashby, 2001) parecem sugerir que a dopamina, como 
mensageiro químico, f acilita a aprendizagem, reforçando com sensações de 
bem-estar e prazer determinados comportamentos considerados 
importantes para o desenvolvimento do ser humano.  Se, por um lado, o 
prazer artificial causado pelo uso de certas drogas (heroína, cocaína, 
anfetaminas, nicotina) pode deteriorar os neurônios, o prazer natural que 
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acompanha a aprendizagem é um fator importante para realimentar a 
própria aprendizagem e ampliar a “fiação” do cérebro. 
 

Segundo o autor, a emoção pode tanto atrapalhar quanto ajudar na sala de 

aula, principalmente quando se trata de aprender Inglês.  Desse modo, a dificuldade 

na aprendizagem pode estar embasada em emoções negativas a respeito da 

disciplina ou do modo como a mesma é conduzida. As emoções na sala de aula de 

LE relacionam-se a questões caras ao cotidiano do professor, tais como: o interesse 

dos estudantes pela aprendizagem que precisa ser continuamente fomentado, o 

envolvimento dos discentes no conversar, os temores e resistências apresentadas 

por eles e a responsabilidade que esses têm em sua própria aprendizagem 

(ARAGÃO, 2008). 

Aragão (2007) relata várias emoções que bloqueiam o envolvimento dos 

estudantes nas aulas de Inglês, dentre elas a ansiedade de exposição social, a 

inibição e a baixa auto-estima, emoções que também foram identificadas em alguns 

estudantes em nossa pesquisa. Por outro lado, estudantes que se dizem 

“apaixonados” pelo idioma apresentam um envolvimento emocional favorável à 

aprendizagem. Portanto existem também aspectos afetivos que atuam como 

catalisadores, tais como a curiosidade e o interesse. Leffa (2003, p. 36, 37) diz: 

Parece que um dos segredos do sucesso na aprendizagem está em tornar o 
ambiente da sala de aula o mais agradável possível, lutando 
incansavelmente para despertar entre todos, professor com alunos e alunos 
com alunos, sentimentos de respeito e solidariedade, não de maneira 
tímida, mas com força e determinação. 
 

Concordamos com esse autor e também com Aragão (2007), em sua crença 

de que é possível e também desejável que nossos ambientes educacionais se 

tornem espaços de envolvimento e prazer num fazer pedagógico marcado por 

aspectos como cooperação e alegria, ainda que a situação real muitas vezes não 

seja assim. Em sua pesquisa de doutorado, Aragão escolheu como caminho para a 

transformação do espaço a reflexão e autoconsciência dos aprendizes, numa 

modificação de suas emoções e domínios de ações. Nosso trabalho aposta em outra 

possibilidade: o uso de redes sociais na internet para envolver o estudante. 

Sabemos que os estudantes preferem aprender em interfaces criativas e 

através de atividades atrativas visualmente, desafiadoras e interligadas em rede 

(FARIA, 2010) e diversos autores têm associado o uso das redes sociais na internet 

à motivação e/ou ao interesse dos estudantes (MEISHAR-TAL; KURTZ; PIETERSE, 

2012; UMBELINA, 2012; XAVIER; LYRA, 2012; SILVA, 2013a; 2013b). A partir do 
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uso pedagógico desses recursos, acreditamos ser possível que os estudantes 

tenham emoções, e consequentemente, posturas, condutas, comportamentos mais 

favoráveis em relação ao Inglês, enquanto disciplina e enquanto idioma, assim como 

com os outros componentes desse sistema complexo, a saber seus colegas e 

professores. 

Temos então que a aprendizagem e todo o conhecer estão relacionados ao 

nosso viver e fluir na deriva estrutural. Ela não irá ocorrer por informação, mas pela 

disposição do aprendiz, daí a necessidade da escola seduzi-lo emocionalmente, 

tornando-se um ambiente agradável e favorável ao aprendizado. As redes sociais 

entram nas aulas deste projeto com essa função sensual, não apenas pelo seu 

potencial atrativo, mas por fazer parte da cultura atual e, consequentemente, dos 

hábitos e/ou interesses dos estudantes.  

Esse desafio demanda uma revisão sobre as teias de relações entre escola e 

cibercultura, especialmente no que tange ao ensino de LE e às redes sociais na 

internet, foco desse trabalho, ao passo em que também buscaremos compreender 

um pouco sobre a estrutura desse tipo de sistema, pois qualquer apropriação 

tecnológica que se queira pertinente deve ser adequada às culturas em fluxo.  
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3 CIBERCULTURA E ESCOLA 

 

Já compreendemos que o conhecer é ação que se dá num fluir de 

coordenação de ações em condutas interacionais, entrelaçado à vontade, ao prazer, 

ao meio, às linguagens - ao viver. Nosso viver se dá dentro da rede de relações que 

participamos e das emoções em que fluímos e que delineia o curso de ações 

possíveis sem, contudo, especificá-la. Todo afazer humano pertence e se dá dentro 

de algum tipo de conversação que é o fluir numa rede de linguajar e emocionar. 

Devido ao seu grande entrelaçamento com as tecnologias e com a educação, um 

tipo de conversação é relevante para nós nesse trabalho: a cultura. Segundo 

Maturana (1997, p. 177): 

Uma cultura é uma rede de conversações que define um modo de viver, um 
modo de estar orientado no existir tanto no âmbito humano quanto no não-
humano, e envolve um modo de atuar, um modo de emocionar, e um modo 
de crescer no atuar e no emocionar. Cresce-se numa cultura vivendo nela 
como um tipo particular de ser humano na rede de conversações que a 
define.  
 

Morin (2003) compartilha de um pensamento próximo ao de Maturana, ao 

afirmar que a palavra cultura no seu sentido antropológico provê os conhecimentos, 

os valores e símbolos que guiam o viver dos homens. Os sistemas de códigos e 

crenças que compõem a cultura são produzidos historicamente (CASTELLS, 1999), 

isto é, na filogenia e co-ontogenia humana e a História tem demonstrado que as 

culturas, as formas como os homens conduzem seus pensamentos, práticas, hábitos 

e relações são modificadas pelos sistemas tecnológicos. As técnicas cotidianas 

sempre são afetadas pelas tecnologias, numa contínua transformação dos hábitos e 

práticas intrínsecos aos seres humanos (CERTEAU, 1994), tais como o lazer, a 

comunicação e os processos de ensino e aprendizagem.  

Há uma distinção entre os termos técnica e tecnologia, embora tenham a 

mesma raiz etimológica (ambas tem origem do grego, techné) e sejam muitas vezes 

usadas como sinônimo. Técnica refere-se aos procedimentos e habilidades, isto é, 

ao modo de fazer, ao saber fazer. Quanto ao verbete tecnologia, vem da união entre 

techné e logos, e significa pensamento organizado (GIANSANTI, 2006). É 
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importante ressaltarmos que tecnologias não são apenas objetos com plugues e fios 

(RIBEIRO, 2012). A linguagem é uma tecnologia que movimenta o homem e 

promove o desenvolvimento cultural, econômico e social. Ela viabiliza a invenção e 

criação de outras tecnologias, dado que ela concretiza a racionalidade própria do 

humano (XAVIER, 2010) sendo, como aponta Maturana, definidora do humano, que 

nela vive e opera.  

Nessa perspectiva, a disseminação das tecnologias digitais se configura como 

uma grande descontinuidade que aconteceu nas últimas décadas do século XX, 

uma singularidade que não permite que as coisas voltem a ser como eram 

(PRENSKY, 2001). Mattos (2011) diz ser esse o “princípio da irreversibilidade”, pois 

a sociedade como um todo utiliza as tecnologias digitais e é por elas transformada, o 

que afeta a todos os indivíduos, tendo ou não computador. “[...] a velocidade, a 

versatilidade e a atratividade inerentes às novas tecnologias têm transformado a 

rotina dos indivíduos das mais diversas classes sociais, idades e interesses,” 

(XAVIER; LYRA, 2012, p. 3) 

O computador pessoal (PC) já representava uma grande revolução para a 

humanidade, mas ao transformar-se em computador coletivo (CC) ao conectar-se 

através da internet contribuiu para mudanças significativas e para que velhos 

conceitos fossem repensados, dadas a história de construção desse novo meio 

comunicativo, sua estrutura física e as incontáveis ramificações permitidas por ele. A 

rede mundial de computadores está presente em quase todos os setores da 

sociedade que em grande parte dependem dela para realização de atividades 

(FARIA, 2010). 

A revolução social, econômica e linguística possibilitada pelas tecnologias de 

informação e comunicação desencadeou mudanças na sociedade em ritmo frenético 

(XAVIER; LYRA, 2012). Vivemos em uma cultura da velocidade, em que soluções 

tecnológicas tornam-se obsoletas e são descartadas, tão logo foram criadas 

(PRETTO, 2011). As novas modalidades de acesso, recuperação e 

compartilhamento de informação marcam nosso viver com a rapidez e o 

imediatismo, possibilitando que o conhecimento seja construído segundo princípios 

de compartilhamento, colaboração, intercâmbio de saberes, imaginações e 

memórias, através de práticas muitas vezes banalizadas (LÉVY, 2009).  

 Na cibercultura, aprender não é receber e comunicar não é transmitir, em 

sentido contrário, o próprio conhecer deve ser entendido como relação (PRIMO, 
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2007). No ciberespaço, a transmissão de saberes cede espaço para a troca de 

conhecimentos e para sua construção coletiva e transdisciplinar, em rede.  A 

inteligência está “distribuída por toda parte [...] Ninguém sabe tudo, todos sabem 

alguma coisa, todo o saber está na humanidade.” (LÉVY, 2007, p. 29). Percebemos 

então que há uma coerência entre a concepção de conhecimento na cibercultura e a 

BC, segundo a qual o conhecer se dá em um contínuo processo de construção e 

reconstrução dando devida ênfase ao contexto (ARAÚJO, 2007). Ambas diferem 

essencialmente das abordagens transmissionistas de aprendizagem.  

Com tantas e tão constantes mudanças, as instituições, inclusive a escola, 

necessitam se adaptar rapidamente às demandas de uma sociedade altamente 

tecnológica. Embora os estudantes tenham demandas e interesses bastante 

diferentes das gerações anteriores, numa forma de interagir, acessar informações e 

aprender muito mais intuitiva e aleatória, os métodos escolares resistem a 

mudanças. Mantém-se um sistema educacional “contraditório com tudo que se faz 

contemporaneamente” (PRETTO, 2011, p. 157), segundo as representações, ordens 

e lógicas espaciais da Modernidade, fragmentado em disciplinas, com linearidade de 

conteúdos e centralizado na figura do mestre como transmissor de conhecimentos. 

Nessa perspectiva, Araújo (2007, p. 516, 517) reflete: 

Assim, nos últimos séculos, a escola elaborou o modo de educar o homem 
enfocando seus aspectos lógico-formais, de memorização, mantendo a 
ritualística linear, com base na percepção equivocada de ‘transmissão de 
conhecimento’. Esse pressuposto tem sido a base para a formulação das 
práticas curriculares de ensino-aprendizagem, absolutizando apenas a 
razão e a experimentação, omitindo processos característicos da 
humanidade, como a emoção, as suas subjetividades [...] 
 

Muitas formas de ensinar hoje não se justificam mais, pois perdemos muito 

tempo e aprendemos pouco, numa contínua desmotivação (MORAN, 2007). A 

demanda por outras formas de abordagem é decisiva para o que propomos fazer 

nessa pesquisa-ação. Mudar a situação e a concepção vigente em favor de 

questões emergentes na sociedade contemporânea em transformação tem sido 

também o propósito de outras pesquisas da Linguística Aplicada (LA), afinal 

negligenciar isso seria insistir que sociedade e escola caminhassem em direções 

opostas e falassem línguas diferentes (FARIA, 2010; BORBA; ARAGÃO, 2012; 

RIBEIRO, 2012; UMBELINA, 2012, XAVIER; LYRA, 2012, dentre outras).  

Não há como conceber que a escola congregue indivíduos de uma sociedade 

complexa, que valoriza a multiplicidade, simultaneidade e dinamicidade de 
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linguagens e conhecimentos, sendo intrinsecamente diferente dela em suas 

estruturas e técnicas, principalmente porque a escola tem como missão preparar os 

estudantes para viverem e atuarem nessa sociedade. Deve ainda haver um cuidado 

para que nesse princípio de preparação a escola não se funde num simulacro de 

vida que não se aproxime das reais vivências dos estudantes e de suas culturas que 

como já vimos enreda-se às suas tecnologias (FREIRE, 2009; SOTO; MAYRINK; 

GREGORIN, 2009).  

Entretanto, alguns educadores ainda se opõem a refletir sobre a possibilidade 

de aproveitar o interesse que as novas tecnologias despertam nos estudantes para 

favorecer a aprendizagem deles (XAVIER; LYRA, 2012). Trata-se de deixar de 

encarar as tecnologias digitais como ameaças, para percebê-las “como novos meios 

de fazer, de propor e, por que não, de seduzir, tanto alunos quanto professores” 

(RIBEIRO, 2012, p. 29). É relevante e necessário que a escola abra as suas portas 

aos novos componentes tecnológicos como uma demanda da própria rede de 

conversação que constitui nossa cultura. 

A aplicação das tecnologias digitais na educação passa então a ser uma 

competência básica a ser proporcionada pelos educadores nas disciplinas e no 

currículo escolar como um todo (RIBEIRO; CASTRO; REGATTIERI, 2007). Mas 

seria suficiente ter o equipamento na escola? Ou seria bastante utilizar tais 

tecnologias como acessório para replicar velhas técnicas ou metodologias? Seria 

interessante aos estudantes se os saberes encontrassem novos suportes e 

continuassem descontextualizados, indiferentes às realidades e experiências deles? 

Moran (1995, 2007), Pretto (2011), Ribeiro (2012) dentre outros autores com quem 

concordamos dizem que não.  

Ribeiro (2012) argumenta que o equipamento por si mesmo não pode fazer a 

aula melhorar. “É necessário saber planejar as aulas, conhecer as ferramentas 

digitais e saber ajustar uma coisa à outra” (RIBEIRO, 2012, p. 19). 

Semelhantemente, Moran (2007) declara que existe uma expectativa, como já houve 

em outras épocas, de que as tecnologias de informação e comunicação (TIC) 

pudessem trazer soluções rápidas para o ensino. Para o autor, não há dúvidas de 

que elas estão mudando conceitos, tais como de espaço, tempo, aula, do estar 

conectado, contudo, há outros pontos decisivos que precisam ser considerados, dos 

quais destacamos a aprendizagem colaborativa e a construção do conhecimento na 

sociedade da informação. Afirma ainda que: 
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As tecnologias de comunicação não mudam necessariamente a relação 
pedagógica. As tecnologias tanto servem para reforçar uma visão 
conservadora, individualista como uma visão progressista. A pessoa 
autoritária utilizará o computador para reforçar ainda mais o seu controle 
sobre os outros. Por outro lado, uma mente aberta, interativa, participativa 
encontrará nas tecnologias ferramentas maravilhosas de ampliar a interação 
(MORAN, 1995, p. 26). 
 

Umbelina (2012) parece concordar com Moran ao afirmar que a inovação 

tecnológica requer também uma mudança pedagógica, uma transformação nas 

práticas docentes, caso contrário as tecnologias poderiam se tornar instrumentos 

para reverberar ações e metodologias conservadoras. Para ela, parece inevitável o 

surgimento de uma nova educação que condiga mais com a realidade e rompa 

antigos paradigmas.  

Pretto (2011), por sua vez, propõe que a internet e os demais recursos 

tecnológicos que a ela se associam sejam compreendidos como muito mais que 

recursos auxiliares que ilustram ou facilitam o processo ensino-aprendizagem, mas 

como elementos culturais que contribuem para mudanças radicais na educação. 

Docentes e discentes devem ser também produtores dos recursos disponíveis para 

sua educação e dos demais, não apenas consumindo o que está pronto,  

[...] sem afastar a produção histórica da humanidade, mas sim com ela 
estabelecendo um diálogo franco e aberto, favorecido pelas redes, 
articulando de forma intensa o saber local com o saber planetário, 
remixando conhecimentos e culturas, no tempo e no espaço (PRETTO, 
2011, p. 113).  
 

Diante dessas premissas, fica evidente a inconveniência de qualquer modelo 

educacional que absorva as tecnologias, porém mantenha velhas técnicas de ensino 

focadas em modelos de transmissão de informações, ou o que é ainda mais 

elementar, sobre velhos paradigmas. Morin (2003, p. 20) diz que “A reforma do 

ensino deve levar à reforma do pensamento, e a reforma do pensamento deve levar 

à reforma do ensino”. Não é suficiente apenas ter o equipamento tecnológico na 

escola, é necessário utilizá-lo segundo a lógica da web 2.06. O advento da internet 

evidencia na sinergia de seus interagentes e na construção multidirecional do 

conhecimento, os equívocos do modelo de educação que por tanto tempo foram (e 

ainda são) reproduzidos.  

Precisamos que escola integre o humano e o tecnológico, o individual e o 

social, que compreenda e incorpore as novas linguagens, desvendando seus 
                                            
6
 Conceito desenvolvido em 2004 pela empresa americana O'Reilly Media, para descrever o que seria 

uma nova geração da  web , não por novas especificidades técnicas, mas pela tendência ao 
dinamismo, troca de informações e colaboração dos internautas. 
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códigos e manipulando-as (MORAN, 2007). Uma educação que favoreça 

componentes construtivos, criativos, reflexivos e cooperativos nos processos de 

aprendizagem (ARAÚJO, 2007). Surge assim o conceito de escola 2.0, onde o 

conhecimento é compartilhado de maneira intensiva, segundo as múltiplas 

possibilidades trazidas pela sistematicidade, escola labirinto que valoriza o “se 

perder” pelas novas possibilidades de caminhos e soluções (PRETTO, 2011).  

Paiva e Braga (2009) evidenciam que os ganhos em ambientes colaborativos 

de aprendizagem se acumulam mediante mobilização de competências e 

reconhecem que na sinergia entre seus participantes, no fluxo interativo, eles 

compartilham ideias, habilidades, conhecimentos e trabalham em favor de objetivos 

comuns. Há também vantagem nas novas possibilidades para que os estudantes 

exercitem sua capacidade de procurar e selecionar informações, solucionar 

problemas e aprender de modo autônomo, o que não significa, no entanto, a 

ausência de planejamento e sistematização das ações. Ainda é mister que a escola 

selecione conteúdos e oriente o prosseguimento dos estudos do discentes mediante 

a proposição de tarefas e problemas (ARAÚJO, 2007; XAVIER; LYRA, 2012).  

Ninguém aprende língua inglesa se usar apenas o limitado tempo de aula, 

portanto a autonomia é fundamental. Esse período deve ser usado para incentivar o 

interesse do estudante, para que ele queira buscar outras experiências na língua. É 

necessário apresentar-lhe possibilidades e caminhos, despertá-lo para o Inglês em 

sua volta (PAIVA, 2009b). A internet dispõe de um acervo incomensurável pelo qual 

ele pode navegar e aprender autonomamente, através de jogos, vídeos, livros, 

músicas, revistas, enfim, toda sorte de sites e aplicativos. Lembramos ainda que é a 

fisiologia de cada indivíduo que determina as mudanças estruturais que vai viver. 

Cada um é responsável por seu fluir no domínio de ações, logo o estudante é 

responsável por sua própria aprendizagem, cabendo ao meio (professores, escolas, 

políticas públicas) apenas favorecer esse processo. 

Se por um lado as novas configurações requerem dos estudantes uma 

postura mais colaborativa e autônoma, insta também repensar o papel do professor. 

As tecnologias de informação e comunicação não substituem o docente, mas 

mudam suas funções. A esse já não basta ser o transmissor de informações 

desconectadas, mas sim “um professor que atua disponibilizando possibilidades de 

múltiplas experiências, de múltiplas expressões, um ‘negociador das diferenças’” 

(ARAÚJO, 2007, p. 525).  
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O docente é “responsável por fomentar um clima de aceitação e valorização 

recíproca que estimule a autoconfiança dos estudantes” (ARAGÃO, 2008, p. 303). 

Tem o dever de atuar como um gerenciador de divergências, tempos e conteúdos 

sem seguir uma receita, uma vez que as situações são diversas. Antes precisa 

encontrar sua própria maneira de integrar as muitas tecnologias e procedimentos 

tecnológicos possíveis em adequação a cada experiência e meio ao trabalhar com 

seus estudantes presencial ou virtualmente e avaliá-los (MORAN,1995, 2007). Cabe 

a ele estimular a curiosidade do estudante por conhecer, pesquisar e organizar seus 

saberes, muito mais que fornecer conteúdos, pois as TIC já os ofertam largamente.  

Entretanto, informações são parcelas dispersas de saber que precisam ser 

compreendidas no conjunto em que se inscrevem, pois o conhecimento só é 

conhecimento enquanto organização. Integramos sistemas complexos e dinâmicos, 

onde tudo está conectado, de modo que a soma dos componentes de cada sistema 

não corresponde ao todo, que contempla também as interações e relações do 

conjunto, os intercâmbios entre seres e meio. Na educação, ensino e vida, 

conhecimento e ética, reflexão e ação, enfim, todas as dimensões da vida devem 

estar integradas. Professores e estudantes devem ter visão dessa totalidade e 

desenvolver suas habilidades de emoção, compreensão e comunicação (MORIN, 

2003; ARAÚJO, 2007; MORAN, 2007).  

Como temos discutido, tecnologia e cultura estão ligadas e a escola faz parte 

dessa teia, num processo de acoplamento estrutural, porque ao mesmo tempo em 

que experimenta transformações dada a rede de conversações da cultura, tem o 

compromisso de motivar transformações nesse meio ao oportunizar mudanças nos 

diversos domínios de ações dos indivíduos que dela participam e da comunidade em 

que se insere. Assim, os muros da escola não deveriam separar pátios e salas, de 

ruas e lan houses como limites e sim como fronteiras, de modo que os dois lados 

não sejam acentuadamente distintos, porque assim o mundo de fora seria sempre 

mais atraente (RIBEIRO, 2007). As tecnologias digitais, cada vez mais presentes no 

processo de ensinar e aprender línguas, podem contribuir para uma educação que 

transcende os muros da sala de aula e se abre para as práticas e linguagens do 

meio (PAIVA, 2001; SOTO, MAYRINK, GREGORIN, 2009).  

A partir dessas proposições compreendemos que uma apropriação 

pedagógica das tecnologias digitais na perspectiva sistêmica pressupõe conexões 

entre o global e o local. Se a escola deseja atrair seu estudante direcionando sua 
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disposição para catalisar sua aprendizagem não pode perder esse aspecto de foco. 

O local é um sistema dentro do global, constituído de uma estrutura que lhe é própria 

segundo dinâmicas específicas sem, contudo, deixar de interagir com os elementos 

dos sistemas que lhe contêm. Assim, qualquer proposta educativa que se queira 

pertinente, presume atenção à demanda tecnológica que é global, a interação em 

níveis globais facilitada pelas tecnologias e aos problemas que são da humanidade 

como um todo, mas também ao contexto local, a realidade cotidiana dos estudantes, 

da turma, da escola, do bairro, da cidade (BRASIL, 2006; MORIN, 2007).  

Segundo Freire (2009), urge o desenvolvimento de competências e 

habilidades que atendam a tais imperativos e expectativas, fomentando o ensinar e 

o aprender. O acesso às tecnologias digitais pode e deve viabilizar outras interfaces 

e práticas educacionais, além de concepções de conhecimento e linguagens 

contextualizadas, condizentes às interações que ocorrem nas múltiplas dimensões 

do meio, em coerência com os anseios, interesses e necessidades dos estudantes. 

Todavia a alfabetização ou capacitação para domínio dos diversos códigos 

linguísticos é insuficiente para dar conta dessa sistematicidade. É preciso uma 

formação que vai além das capacidades de leitura e escrita e atenta para as práticas 

sociais que tais conhecimentos envolvem em suportes impressos ou digitais, 

considerando as tecnologias associadas à diversidade sociocultural e linguística 

(BORBA, ARAGÃO, 2012; ROJO, 2012).  

Essa é a proposta dos multiletramentos, processo formador de indivíduos 

habilitados para o uso das novas tecnologias, não somente pelo domínio dos seus 

códigos e técnicas, antes também pela consciência social e política que conduz à 

problematização do cotidiano, numa transformação da visão de mundo das pessoas 

e grupos sociais onde a formação acontece. Os multiletramentos condizem com as 

demandas reais e complexas, com as tecnologias e técnicas de uma sociedade 

sistêmica e as redes sociais se constituem um domínio adequado onde esses 

multiletramentos podem fluir. Eles orientam o nosso fazer pedagógico dada a sua 

pertinência, principalmente para o ensino de línguas, como é indicado pelas OCEM 

(BRASIL, 2006). 
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3.1 Os Multiletramentos 

 

O termo multiletramentos foi utilizado pela primeira vez, por um grupo de 

pesquisadores australianos, americanos e ingleses denominado The New London 

Group com a publicação do artigo A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social 

Futures, em 1996, numa busca pela compreensão de como as tecnologias digitais 

afetam a linguagem e as práticas escolares. O grupo considerou a necessidade da 

escola se responsabilizar pelos letramentos emergentes na sociedade 

contemporânea, especialmente devido à presença das novas tecnologias de 

informação e comunicação.  

A introdução do conceito de multiletramentos buscou “promover uma reflexão 

crítica sobre conceitos de linguagem e de ensino já arraigados, em face da premente 

necessidade de pensar e agir perante a exclusão sociocultural e linguística” 

(BRASIL, 2006, p. 107). Era necessário, portanto incluir no currículo as várias 

culturas coexistentes na sala de aula especialmente por causa da globalização, 

como estratégia contra a intolerância à alteridade. A diversidade entra em foco por 

meio de uma pedagogia que reconhece a dinamicidade da comunicação e a 

relevância de experimentar, interpretar, questionar, criticar e projetar novos textos 

pertinentes culturalmente (COSTA, 2008).  

Os multiletramentos enfatizam dois tipos específicos de multiplicidade: a 

multiplicidade cultural e linguística das populações e multiplicidade semiótica dos 

textos pelos quais essas sociedades se comunicam tendo em vista as novas 

possibilidades trazidas para o campo da linguagem pelas tecnologias digitais. 

(ROJO, 2012; BORBA; ARAGÃO, 2012). A multiplicidade de culturas e línguas vai 

além da relação binominal culto/inculto, popular/erudito, dando espaço ao hibridismo 

e às fronteiras, segundo uma compreensão de que cada língua e cada cultura usa a 

escrita em contextos variados e para fins diferentes.  

É segundo essa concepção que os multiletramentos propõem o ensino de 

línguas estrangeiras através do contraste entre o que é global e o que é local num 

diálogo com outras culturas sem abrir mão da sua própria e também por meio da 

mobilização para o uso efetivo da língua. Ao invés de ensinar a gramática e os itens 

isoladamente, os estudantes precisam ser convidados a operar reflexões, 

comparações, relações entre os itens linguísticos, fazer construções sintáticas e 
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lógicas que lhe permitam comunicar e produzir sentidos no linguajar. Paiva também 

aposta numa metodologia de ensino que dê conta da complexidade da língua:  

a língua deve fazer sentido para o aprendiz em vez de ser apenas um 
conjunto de estruturas gramaticais.[...] Esqueça os programas baseados em 
itens gramaticais, deixe que os estudantes vivenciem a língua e se sintam 
estimulados a procurar outras experiências de forma autônoma. Dessa 
forma, a aquisição acontecerá naturalmente (PAIVA, 2009b, p. 33 e 38). 
 

Além do desenvolvimento de uma postura crítica, consciente da alteridade, 

reflexiva e participativa, acrescenta-se agora ao letramento a capacidade de lidar de 

modo adequado com as tecnologias, “tornandos-as úteis e favoráveis a si” (BORBA, 

ARAGÃO, 2012, p. 231). Mais que serem “alfabytezados” 7, é necessário que os 

estudantes tornem-se produtores da linguagem multimodal, compreendida dentro 

das práticas sociais. O ensino de Inglês como parte dos multiletramentos deve 

contribuir para tal capacitação tecnológica cidadã (BRASIL, 2006), até mesmo 

porque as diversas tecnologias de informação e comunicação sempre estiveram 

entrelaçadas às nossas práticas linguísticas, como reflete Leffa (2009, s. p.): 

[...] não há como separar o uso da língua e seu ensino das tecnologias da 
informação e da comunicação. Essas tecnologias foram criadas em função 
da língua e existem para servi-la; o rádio, o telefone e mesmo a televisão, 
entre tantas outras tecnologias da informação, existem porque as pessoas 
falam. Por outro lado, as pessoas falam, ouvem, escrevem e lêem, fazendo 
tudo isso com mais intensidade, porque essas tecnologias existem. Quem 
tem um telefone celular fala mais, interage mais do que quem não tem, 
provavelmente até mais do que gostaria. A tecnologia alimenta a língua e a 
língua alimenta a tecnologia, num verdadeiro processo de retroalimentação. 
 

As linguagens emergentes nas tecnologias de informação e comunicação 

digitais têm como principal característica a multiplicidade de semioses marcada pela 

presença de imagens estáticas e em movimento, linguagem verbal e não-verbal, 

sons e animações variadas. A multimodalidade evidencia-se nos textos 

contemporâneos, sejam eles revistas, animes ou o hipertexto (ROJO, 2012). 

Encontra nesse último sua melhor forma de expressão pela sua linguagem híbrida e 

dialógica com outras interfaces semióticas (BORBA; ARAGÃO, 2012). Requer um 

conjunto complexo de habilidades tais como leitura, interpretação e comunicação, 

além das tradicionalmente ensinadas na escola (a visual, a informática, a 

multicultural e a crítica, esta presente em todas as demais). 

Constatamos então que as culturas e linguagens em fluxo no espaço virtual 

trazem consigo novos questionamentos e possibilidades para o campo linguístico e 

                                            
7
 O termo faz referência aos “analfabytes”, pessoas que não sabem manipular as tecnologias digitais, 

ou sejam, não foram alfabetizadas na linguagem digital. 
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se constituem uma maneira inovadora de lidar com o conhecimento, permitindo o 

surgimento de novas formas de comunicar, pensar e agir (BORBA; ARAGÃO, 2012). 

Todavia, apesar de a internet ter diminuído distâncias e possibilitado mudanças 

significativas em relação às experiências reais na aprendizagem de Inglês, essa 

tecnologia ainda busca espaço na escola, que ainda se concentra numa cultura da 

alfabetização.  

De acordo com Paiva e Braga (2009), enquanto alguns recursos tecnológicos 

já atingiram um estado de normalização no uso em sala de aula, a exemplo do lápis 

e do livro, outras ainda provocam estranhamento, como o computador e a internet. 

As redes sociais tão ricas em possibilidade de interação e fluxo de informação, 

atraindo milhões de usuários, estão amplamente presentes no cotidiano escolar, nas 

conversas nos corredores ou na sala de professores na hora do intervalo; mas não 

encontram espaço na sala de aula para além da distração dos estudantes, sendo 

pouco apropriadas enquanto recursos de ensino e aprendizagem, apesar de suas 

potencialidades para esse fim (FARIA, 2010). Sobre isso Xavier e Lyra (2012, p. 2) 

afirmam: 

[...] a ideia de a escola buscar estratégias pedagógicas para tornar o uso 
das redes sociais por seus alunos uma aliada ao processo de ensino-
aprendizagem ainda não é visto como um imperativo urgente por parte de 
muitos professores. Alguns docentes ainda resistem admitir que seus alunos 
usam grande parte do seu tempo convivendo virtualmente com outras 
pessoas, comunicando-se com elas, lendo e escrevendo textos, ainda que 
não sejam sobre os conteúdos privilegiados pela escola.   
 

Em contrapartida, há um movimento crescente voltado para a integração 

efetiva das tecnologias digitais e inovação no plano metodológico, em que diversas 

ações têm encontrado resultados positivos. Entram no contexto escolar laboratórios 

de informática, note/netbooks, tablets, softwares educativos paralelo ao investimento 

em cursos e formações continuadas de professores (ALBUQUERQUE-COSTA; 

HERNANDES, 2011). Não que isso signifique a completa estrutura necessária para 

a pedagogização8 dessas tecnologias, contudo os primeiros passos já começam a 

ser dados, como veremos a seguir. 

 

                                            
8
 Ribeiro (2012) explica que a pedagogização ocorre quando os acontecimentos sociais se tornam 

parte dos discursos e práticas escolares. Isso é inerente é inevitável no processo de escolarização do 
conhecimento. Quando decorre do diálogo real com o que ocorre fora da escola, com o uso das 
tecnologias para uma educação em tempo integral, por exemplo, borrando os limites impostos pelos 
muros da instituição, isso é positivo, mas quando isso é feito de forma forçada, ou apenas vestindo 
uma roupagem nova para velhas tarefas, o resultado não é satisfatório. 
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3.2 As redes sociais na internet 

 

Entendemos com a abordagem sistêmica da BC que o organismo vive em um 

acoplamento estrutural com seu meio, ou seja, ele passa ao longo de sua deriva 

ontogênica por um conjunto de mudanças que o meio catalisa em sua estrutura e 

vice-versa, numa relação circular e espiral (ARAÚJO, 2007). Dentro dessa 

compreensão, ponderamos que, se de um lado o cotidiano e nossos modos de 

fazer/viver são afetados pelo surgimento das tecnologias, como discutimos até aqui, 

os usuários de qualquer um desses objetos sociais sempre vão modificá-los ao fazer 

deles usos imprevistos, ressignificando-os através de suas práticas cotidianas 

(CERTEAU, 1994).  

Como aponta Canclini (1997), o papel das tecnologias nas mudanças 

culturais não é neutro, nem onipotente, antes elas funcionam como instrumentos 

cujo significado depende dos usos que os atores sociais lhes atribuem, confirmando 

que não há como separar as coisas e técnicas, dos homens, seus valores, suas 

linguagens e cultura (CERTEAU, 1994). É nessa mesma perspectiva que Lemos 

(2004) define a cibercultura como o resultado da sinergia entre sociabilidade 

contemporânea e tecnologias microeletrônicas. Ele afirma que o potencial 

revolucionário da rede de computadores não está propriamente nas máquinas, mas 

nos novos modos de interação humana mediados por elas. O que move a rede é a 

interação social (RIBEIRO, 2007) e essa ocorre por meio das linguagens.  

Pensar nos padrões interativos emergentes na cibercultura remete nossa 

atenção às redes sociais na internet, as quais atraem um número cada vez maior de 

usuários, o que se reflete inegavelmente na realidade offline (DIAS; FIGUEIREDO, 

2011). Podemos definir rede social como um conjunto de relações interpessoais que 

vinculam indivíduos com interesses mútuos. Dentro das redes sociais fluem formas 

interacionais diversas, num processo dinâmico transformador de sua estrutura. As 

redes “proporcionam sociabilidade, apoio, informação, um senso de integração” 

(WELLMAN, 2001 apud CASTELLS, 2003, p. 105). Apesar de ser uma forma de 

organização antiga, a rede ganhou nova vida com a internet.  

Redes sociais são constituídas de dois elementos principais: os atores 

sociais, que são os nós na metáfora da rede; e as conexões estabelecidas entre eles 

por meio da interação que desenham a estrutura da rede. Na internet, os atores são 

os perfis, ou melhor, os perfis são representações dos atores sociais (figura 1).  As 
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formas como os atores sociais vão representar-se são constituídas pelos sites de 

redes sociais (SRS), a partir dos recursos oferecidos por cada um deles, que em 

geral variam de acordo com o objetivo do mesmo (RECUERO, 2009). O Facebook, 

por exemplo, permite que o usuário coloque uma imagem de perfil, uma imagem de 

capa, acrescente informações profissionais como instituição de formação e local de 

trabalho, além de indicações de preferências pessoais, como filmes, música, livros, 

programas de televisão. 

 

Figura 1 - Perfil no Facebook 

 
Cada ação de um ator nesse espaço, suas postagens, as interações em que 

se envolve, também contribuem para sua representação do “eu”. Os usuários 

continuamente fazem novas postagens, removem outras, editam seu perfil. Por isso 

as representações estão dentro de um processo, em construção contínua.  Termos 

essa consciência ao tratar da apropriação pedagógica das redes sociais é 

fundamental, porque as atividades propostas aos estudantes vão estar relacionadas 

a esse perfil construído por ele. É necessário, portanto, respeito aos limites de cada 

discente e a busca por soluções amigáveis em casos de resistência. 

Enquanto os atores são os nós da rede, as conexões são constituídas dos 

laços sociais formados a partir das interações entre esses nós. A interação consiste 

nas trocas feitas entre os atores sociais, especialmente por meio da comunicação 
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em múltiplas linguagens. Nas redes educativas, o propósito da interação é aumentar 

o interesse por uma aprendizagem construtiva e promover o apoio mútuo entre 

estudantes (MEISHAR-TAL; KURTZ; PIETERSE, 2012). As interações também vão 

acontecer mediante as diferentes possibilidades e limitações oferecidas pelos 

diferentes SRS.  

Podemos assim definir SRS como espaços que permitem a articulação e 

visibilidade de redes dinâmicas, adaptativas e auto-organizadas e a manutenção de 

laços na internet (PRIMO, 2007; RECUERO, 2009). Para termos uma noção do 

sucesso desses ambientes interacionais, somente o Facebook, SRS mais acessado 

na atualidade e também o escolhido para a realização desta pesquisa, acumula 76 

milhões de usuários só no Brasil (RIBEIRO, 2014).  Recebe a visita de 172 milhões 

de pessoas que gastam cerca de 4,7 bilhões de minutos no ambiente e atualizam 

532 milhões de status - por dia. 250 milhões de fotos são postadas diariamente 

pelos usuários que, se fossem reveladas ou impressas e empilhadas umas sobre as 

outras, alcançariam a altura de 80 Torres Eiffel (OLHAR DIGITAL, 2012).  

Não é irrelevante destacar que muitos educadores e estudantes compõem 

esses índices. A escola não pode mais ignorar os significados que as redes sociais 

assumiram na vida das pessoas e já começa a perceber que “é hora de descobrir 

formas inteligentes de aproveitar o interesse que grande parte dos estudantes 

demonstram pelas redes para ensiná-los a extrair modos relevantes de sua 

utilização” (XAVIER; LYRA, 2012, p. 2).  Em concordância com Umbelina (2012, p. 

12), acreditamos que “o uso das redes sociais, mediado por um educador, pode ser 

viável e minimizador da situação paradoxal na qual a escola está inserida”.  

Por seu caráter eminentemente comunicativo e interativo, onde fluem muitas 

linguagens, as redes sociais na internet possuem uma grande potencialidade para o 

ensino de línguas segundo a pedagogia dos multiletramentos. Aproveitar o fluxo 

linguístico e cultural nas redes sociais em favor de um ensino de Inglês 

prioritariamente interativo e atrativo aos discentes faz parte da empreitada que 

assumimos com essa pesquisa-ação, e não estamos sozinhos nem somos os 

primeiros nesse processo.  

Diversas iniciativas de ensino de língua estrangeira em SRS demonstram que 

os pesquisadores têm acreditado na construção colaborativa do conhecer através do 

uso pedagógico das redes sociais para ampliar o interesse dos estudantes pela 

escola, favorecer a continuidade dos estudos, horizontalizar e estreitar positivamente 
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a relação de docentes e estudantes (UMBELINA, 2012), a exemplo do trabalho 

desenvolvido por Faria (2010). A autora usou o site de redes sociais Orkut para 

ministrar a disciplina “Interaction Through the Internet” que objetivou o 

desenvolvimento da língua inglesa por meio de tarefas colaborativas com o apoio 

dos recursos disponíveis nessa plataforma em uma turma de graduação em Letras. 

Sua experiência comprovou a eficácia do uso do site como ambiente para uma 

aprendizagem complexa, de acordo com as necessidades dos estudantes e com os 

objetivos do professor da disciplina ministrada. 

Numa escola de ensino médio, Albuquerque-Costa e Hernandes (2011) 

utilizaram o Twitter como espaço aberto para instigar estudantes de francês à 

pesquisa a partir de indicações dos professores-pesquisadores, e o blog como 

ambiente onde os estudantes poderiam organizar e sistematizar informações e 

produções, com espaço para os comentários dos colegas. A integração dos 

dispositivos mostrou que importa incluí-los não apenas para dizer que os 

professores usam as tecnologias, mas de utilizá-las para o desenvolvimento de um 

pensar em rede, a fim de transformar as relações educativas. Houve 

desenvolvimento de competências informáticas, maior contato com a língua, maior 

produção no idioma e prazer na aprendizagem. 

O Twitter foi utilizado também por Borau et al. (2009) a fim de que cento e dez 

estudantes chineses pudessem ampliar sua competência comunicativa em Inglês 

através de uma aprendizagem ativa. Segundo os autores: 

A maioria dos estudantes de Inglês não necessitam de ainda mais input 
passivo na forma de textos, palestras ou vídeos, etc - eles precisam de uma 
chance de produzir linguagem ativamente e da possibilidade de usar o 
Inglês como ferramenta de comunicação. Isso exige métodos e ferramentas 
de ensino que promovam uma aprendizagem "ativa", que apresentem 
oportunidades para os estudantes de se expressar e interagir na língua-
alvo. Essa oportunidade é oferecida por redes sociais com o Inglês como a 

língua dominante
9
 (BORAU et al., 2009, p. 78). 

 

Como resultado do trabalho que condicionava pelo menos uma postagem no 

site por dia, a maioria dos estudantes envolvidos considerou que a comunicação em 

Inglês se tornou mais fácil após o uso do Twitter, muitos também avaliaram que se 

sentiam menos tímidos ao comunicar no idioma, e apenas quatro ou cinco 

                                            
9
 Tradução nossa para “Most learners of English do not require even more passive input in form of 

texts, lectures or videos, etc. – they need a chance to actively produce language and the chance to 
use English as tool of communication. This calls for instructional methods and tools promoting ‘active’ 
learning that present opportunities for students to express themselves and interact in the target 
language. Such an opportunity is offered by social networks with English as the dominating language.” 
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estudantes não concordaram que o Twitter trazia efeitos positivos para a 

comunicação em Inglês. Esse número, destacam os autores, era menor que o de 

estudantes que não participaram efetivamente da proposta realizando postagens, o 

que pode indicar que alguns estudantes atribuem um valor teórico ao SRS.  

Silva (2013a, 2013b) utilizou o Facebook como um AVA complementar às 

aulas de Inglês ministradas a estudantes ingressantes no curso de Letras, 

semelhante ao que Faria (2010) realizou com o Orkut. Objetivava que os estudantes-

professores criassem materiais didáticos utilizando recursos variados disponíveis na 

rede para produção escrita e oral e disponibilizassem no grupo criado no Facebook. 

Como desvantagens a autora apresentou a participação de duas turmas no mesmo 

grupo, o que atuou como fator inibidor, e a dificuldade na organização das atividades 

(postagens) no grupo. Ao final do semestre a experiência foi avaliada como positiva 

por todos os estudantes envolvidos e considerada válida e significativa para a 

aprendizagem da língua inglesa. 

Neste trabalho também temos como foco o uso do Facebook para motivar a 

aprendizagem de Inglês, porém realizamos nossa pesquisa-ação com estudantes do 

ensino fundamental, diferente das demais pesquisas citadas. Esse é um ponto 

relevante na seleção de caminhos para este trabalho, conforme abordaremos no 

próximo capítulo. Ainda no que tange às escolhas realizadas, poderíamos ter optado 

por um SRS desenvolvido com o propósito de aprendizagem de idiomas, a exemplo 

do LiveMocha, através do qual você aprende autonomamente um idioma ao passo 

que ensina sua língua materna para falantes de outras línguas. Contudo, preferimos 

utilizar uma plataforma que, de modo geral, é familiar aos estudantes, como uma 

maneira de despertá-los para outras potencialidades de recursos que já utilizam.  

Como apontam Kayri e Çakır (2010, p. 56), “É natural que aqueles que 

frequentemente usam o Facebook possam facilmente usá-lo na educação”10. 

Semelhantemente, Faria (2010, p.51) apresenta três razões para preferir utilizar o 

SRS Orkut em sua pesquisa, as quais também se aplicam ao nosso trabalho com o 

Facebook:  

(1) se os membros da rede têm a motivação natural para se comunicarem 
em suas línguas maternas pelo Orkut, acredita-se que o ambiente pode se 
constituir como um instrumento motivador da aprendizagem de Inglês, haja 
vista que eles já se identificam com o suporte educacional adotado; (2) as 
ferramentas que compõem o ambiente dão subsídios para que aulas virtuais 

                                            
10

 Tradução nossa para “It is natural that those who frequently use Facebook could easily use it in 
education” 
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sejam conduzidas e (3) de acordo com Levy e Stockwell  (2006,  p.30-31),  o  
conhecimento  e  experiência  anteriores  dos  aprendizes  com tecnologias 
utilizadas por eles em outros contextos – fora da instituição de ensino – 
devem ser consideradas pelo professor, pois eles já dominam o ambiente e, 
por essa razão, os problemas técnicos e o tempo gasto com treinamentos 
serão menores. 
 

Em concordância com Faria (idem), acreditamos que os SRS possuem 

excelentes recursos para o ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras, 

mesmo aqueles que não foram criados para este fim. Através deles é possível 

desenvolver o conjunto complexo de habilidades recomendadas pelas OCEM 

(BRASIL, 2006) na aprendizagem de Inglês (leitura, prática escrita e comunicação 

oral contextualizadas), o que é facilitado pelo próprio caráter multimodal e aberto do 

hipertexto. Sobretudo, como evidenciamos aqui, quando nos apropriamos desses 

recursos segundo a lógica da cibercultura, do pensamento em rede, cujas 

características essenciais são condizentes com a concepção sistêmica do conhecer, 

esses espaços se tornam eficazes não somente para uma alfabetização, mas para 

os multiletramentos.  

Trata-se de um grande desafio, pois implica em pedagogizar uma tecnologia 

social em busca de integrá-la com os demais suportes de ensino, tais como o livro 

didático e o caderno, para uma educação que transcende os limites de tempo e 

espaço da sala de aula (PAIVA, 2001; RIBEIRO, 2007). Envolve muitas vezes a 

desestabilização de práticas pedagógicas e de crenças em relação às mesmas. 

Contudo acreditamos que há muitos ganhos qualitativos em aspectos relacionais e 

emocionais, inclusão, autonomia e multiletramentos.  

Compreendemos então que a rede de conversações da cultura entrelaça-se 

às tecnologias, de modo que há uma congruência necessária entre essas últimas e 

nossos modos de agir, conhecer e aprender. A escola precisa adaptar-se às 

mudanças na cibercultura, não somente abarcando as tecnologias digitais, mas 

repensando suas técnicas, seu fazer pedagógico. Embora ainda haja resistências, o 

nosso trabalho é uma das muitas iniciativas para mudar esse cenário e aproveitar o 

fluxo linguístico e cultural no ciberespaço que tanto atrai nossos discentes.  

No próximo capítulo, descreveremos métodos, instrumentos de pesquisa e 

caminhos trilhados para viabilizar tal apropriação pedagógica das redes sociais na 

internet. Também faremos, na qualidade de observadores, distinções entre unidades 

complexas que se enredam na complexidade sistêmica em que desenvolvemos 

nossa pesquisa-ação. 
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4 PESQUISA-AÇÃO 

 

O objetivo principal desta pesquisa, a saber, observar as possibilidades e 

limitações de utilização das redes como recurso para o ensino e a aprendizagem de 

Inglês é coerente com a abordagem qualitativa. De acordo com Neves (1996), essa 

abordagem possibilita decodificar e descrever componentes de complexos sistemas 

de significados por meio de técnicas interpretativas diversas. Na LA seu uso ganhou 

destaque a partir dos anos de 1990, devido ao reconhecimento na área de que os 

aspectos sociais, culturais e contextuais são determinantes nos processos de 

aquisição da língua, como também de seu uso (TELLES; MAROTI, 2008; FARIA, 

2010).  

As modalidades qualitativas são adequadas para o estudo de fenômenos 

educacionais, pois os números por vezes ocultam a pluralidade, interdependência e 

o aspecto humano dos dados (TELLES, 2002).  Segundo Faria (2010), a pesquisa 

qualitativa permite retratar e analisar ações, percepções, dentre outros pontos 

relevantes dos participantes da pesquisa envolvidos em uma prática e dentro de um 

contexto real. Para definir as principais características da abordagem qualitativa, a 

autora cita Dörnyei: 

Dörnyei (2007, p. 37-39) aponta os principais aspectos que caracterizam a 
pesquisa qualitativa: sua natureza emergente, pois o conhecimento sobre a 
dimensão da pesquisa se desdobra ao longo da pesquisa e há uma grande 
flexibilidade em efetuar mudanças de curso mesmo durante o processo de 
investigação; dados majoritariamente constituídos por palavras, coletados 
por entrevistas, filmagens, notas de campo, etc.; investigação em contextos 
naturais, visto que o grande objetivo desse modelo de pesquisa é investigar 
fenômenos sociais no contexto em que eles estão inseridos, o que leva o 
pesquisador à imersão prolongada no espaço investigado; grande ênfase às 
percepções dos participantes, pois o ponto de vista dos indivíduos que 
compõem o contexto de investigação é essencial para a realização da 
pesquisa; amostragem pequena, ou seja, com poucos participantes, se 
formos comparar com a de outros formatos de pesquisa e análise de dados 
fundamentalmente interpretativa, visto que na pesquisa qualitativa o 
pesquisador utiliza de seu conhecimento, valores, história e formação para 
analisar os dados gerados em sua investigação (FARIA, 2010, p. 75). 
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Tais aspectos são encontrados neste trabalho que utilizou uma das 

modalidades específicas das abordagens qualitativas, a pesquisa-ação. Essa 

metodologia consiste numa estratégia de aperfeiçoamento por meio da constante 

revisão dos processos de ensino e aprendizagem através de uma relação dialógica, 

próxima, entre professor e pesquisador por meio da inserção desse último no 

ambiente escolar.  

A utilização da pesquisa-ação na área de LE, especialmente se tiver em vista 

os multiletramentos, pode colaborar para uma prática docente mais responsiva às 

demandas da sociedade e traz consigo discussões sobre cidadania, questões de 

inclusão/exclusão, relações de poder e conhecimento, protagonismo dos estudantes, 

diversidade cultural e globalização (OLIVEIRA, 2012). Ou seja, é uma corrente 

metodológica que compreende questões complexas, cuja aplicação é coerente com 

abordagens sistêmicas. 

A principal finalidade da pesquisa-ação é “contribuir com informações que 

orientem a tomada de decisões e os processos de mudança para a sua melhoria” 

(ESTEBAN, 2010, p. 167). Destarte, pode ser “definida como toda tentativa 

continuada, sistemática e empiricamente fundamentada de aprimorar a prática” 

(TRIPP, 2005, p. 443). Em contrapartida, é por meio da prática que o conhecimento 

– situacional e útil – é construído, de modo que na pesquisa-ação, a validação de 

teorias não ocorre de modo independente para serem aplicadas na prática, mas são 

validadas através dessa (ESTEBAN, 2010), segundo a convicção de que pesquisa e 

ação podem e devem caminhar juntas para transformar a prática. (FRANCO, 2005). 

Assim, o foco na prática é uma das principais características da pesquisa-ação, 

conforme apontam Melllo, Dutra e Jorge (2008, p. 516): 

As características centrais da pesquisa-ação são investigação sistemática, 
reflexão e foco na prática. Basicamente, a pesquisa-ação busca por 
perguntas e suas respostas, que emergem a partir das atividades do dia-a-
dia e dos processos que ocorrem na aula de línguas, de modo que as 
respostas são imediatamente transformadas em ação para a resolução dos 

problemas detectados.
11

 
 

Outra característica citada pelos autores no excerto é a reflexão. A pesquisa-

ação se caracteriza como uma espiral de mudança em quatro fases – planejamento, 

ação, observação e reflexão – permanentemente articuladas, em que o processo é 

                                            
11 Tradução nossa para: “The central features of Action research are systematic inquiry, reflection and 
focus on practice. Basically, Action research searches for questions and their answers, which emerge 
from the day to day activities and processes that occur in the language classroom, so that answers are 
immediately turned into action for the resolution of the detected problems.” 
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tão ou mais importante que o resultado final (ESTEBAN, 2010). Permite ao longo do 

tempo o aprofundamento do conhecimento interpessoal, a apreensão cognitiva e 

emocional das situações vividas pelo grupo, tanto pelos práticos quanto pelos 

pesquisadores (FRANCO, 2005).  

Por seu caráter processual e contínuo, a pesquisa-ação implica numa atenção 

ao contexto, não apenas no momento inicial da ação, antes evoca uma constante 

inspiração nas mudanças e elementos que aparecem durante o processo e a partir 

da pesquisa. Na próxima seção iniciaremos uma descrição do meio onde se 

desenrolou a pesquisa, a saber, uma escola da rede estadual de ensino na cidade 

de Itabuna – Bahia, assim como do ambiente online, o SRS Facebook e 

especificamente o grupo Clinging, o que além de ser importante para pesquisa-ação, 

também é uma operação de distinções relevante para compreensão das interações 

segundo uma abordagem sistêmica. 

 

4.1 A escola participante 

  

A escola estadual de nossa pesquisa foi fundada em 1972, com o intuito de 

oportunizar o acesso a educação à comunidade que afixou residência no bairro após 

uma forte enchente assolar o município de Itabuna no ano de 1967. A unidade 

escolar possui sete salas de aula, um laboratório de informática (LABIN) e uma sala 

de leitura que funcionam em salas de aulas adaptadas, uma sala de professores, 

uma secretaria, uma diretoria, uma cozinha, dois depósitos, um pátio e três 

banheiros. O corpo técnico-administrativo é composto pela Diretora, a vice-diretora e 

a coordenadora, contando com uma equipe de trinta e cinco funcionários ao todo, 

dentre eles dezenove docentes. A clientela escolar é composta por 322 estudantes 

distribuídos em três turnos de aula. 

Um dos problemas da escola referenciados no seu Projeto Político 

Pedagógico 2012-2013 (PPP) é o “desinteresse dos estudantes no processo de 

construção do conhecimento”, foco desta pesquisa-ação, cuja proposta, em linhas 

gerais, se mostra condizente com a do PPP:  

[...] uma maior reflexão dos métodos de ensino utilizados bem como a 
utilização de recursos diversificados para atender a necessidade dos 
estudantes, tornando as aulas mais atrativas e prazerosas, motivando o 
estudante para a construção do conhecimento, a freqüência às aulas e 
conseqüentemente à aprendizagem. (SALERIO, 2012-2013, p. 9) 
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Na escola também são desenvolvidos diversos projetos governamentais. 

Desde 2010, foi implementado na instituição o Programa Mais Educação do Governo 

Federal, para a implementação da educação integral; e o programa Um Computador 

por Aluno (UCA)12. A instituição participa ainda dos projetos Artes Visuais Estudantis 

(AVE); Tempos de Arte Literária (TAL); do Festival Anual de Canção Estudantil 

(FACE); e do Escola Aberta, que atende a comunidade com oficinas aos sábados. É 

válido destacar que a prestação de serviços à comunidade é o propósito que 

atravessa toda a história dessa unidade escolar. A unidade escolar apresenta ainda 

um histórico de abertura à pesquisa e à academia, tal como a existência de recursos 

tecnológicos necessários à realização da pesquisa, características preponderantes 

para a seleção da mesma, como explanaremos nos tópicos a seguir. 

 

4.1.1 A escola e as TIC 

 

A escola onde o projeto foi desenvolvido, apesar de poder ser considerada 

pequena, possui um diferencial, a apropriação pedagógica das TIC. O Núcleo de 

Tecnologia Educacional (NTE) de Itabuna em parceria com a UFBA desenvolve 

desde 2010 a formação de professores no Programa Um Computador por Aluno 

(PROUCA/UCA) investindo em novas ações de ensino e aprendizagem nessa 

escola. Há aqui uma complementaridade entre pesquisa e política pública que 

subsidia os recursos mínimos necessários para execução desse estudo.  

Embora o UCA tenha sido uma boa estratégia para além da pedagogização 

das tecnologias, não foi projetado para ter continuidade. Destarte, a escola recebeu 

equipamentos, porém não houve manutenção, reposição e atualização dos mesmos. 

Poucos uquinhas13 ainda funcionavam quando iniciamos o desenvolvimento do 

projeto, de modo que apenas a turma do sexto ano recebeu os laptops porque as 

classes mais avançadas já os possuíram nos anos anteriores, numa tática para que 

os novatos também gozassem da experiência de ter um computador, porém poucos 

aparelhos tinham carregador.  

                                            
12

 O PROUCA ou simplesmente UCA é um programa do governo Federal em parceria com os 
estados e municípios através do qual cada escola beneficiada recebe laptops para estudantes e 
professores, infraestrutura para acesso à internet, capacitação de gestores e professores no uso da 
tecnologia. 
13

 Designação usada para os laptops do PROUCA. 
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Outros (menos de dez) uquinhas ficaram na escola para uso coletivo, porém 

já com as baterias desgastadas pelos anos de uso, não resistiam a todo o período 

de aulas e apresentavam problemas técnicos com frequência. Além disso, em um 

período de fortes chuvas na cidade, após o início de nossa pesquisa, a sala da 

diretoria onde eram guardados os laptops alagou e alguns deles foram danificados, 

reduzindo ainda mais o número de equipamentos disponíveis. 

Ao invés de somente lamentar o problema, a escola buscou soluções 

estratégicas para adequar-se à nova situação na dinamicidade sistêmica. Essas 

medidas, ainda que não definitivas, intentou estender ao máximo possível a vida útil 

dos uquinhas e o número de estudantes beneficiados. Foi colocado no pátio um 

laptop e um carregador rotativo, para que todos os discentes pudessem utilizar 

(figura 2), dentre outras estratégias como expõe o técnico responsável pelo 

gerenciamento dos aparelhos: 

Você pode pegar uma máquina quebrada e pode substituir alguns 
acessórios ou até mesmo peças passando de uma pra outra e assim você 
vai agilizar e responder o problema de um laptop, ao invés de serem dois 
quebrados você vai ter só um, e isso vai poder dar uma equilibrada maior. 
[...] A gente tenta também ter laptop na escola para facilitar para quem não 
tem seu próprio laptop para levar pra casa, para que possa utilizar aqui na 
escola de maneira rotativa, cada um, como se fosse uma lan house, um usa 
um tempo, outro usa outro e assim você vai cada vez mais estendendo a 
informação através do UCA a todos os alunos, atendendo a uma quantidade 
cada vez maior. Porque você também pode ter uma quantidade de laptop 
menor e atender a uma quantidade de alunos com diversas estratégias, não 
às vezes de uma forma única, um laptop por aluno. Vai se trabalhando com 
o mínimo e a gente vai tentando encontrar uma resposta pra atender uma 
demanda maior, é difícil, mas também é possível (informação oral)

14
. 

 

 

Figura 2 - Uquinha e carregador rotativo no pátio da escola. 

                                            
14

 FUNCIONÁRIO. Entrevista V. [mai. 2013]. Entrevistadora: Iky Anne Dias. Itabuna: 2013. 1 arquivo 
.mp3 (7 min., 49 seg.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no anexo B no CD que 
acompanha esta dissertação. 



42 
 
 

Apesar de a unidade escolar possuir um LABIN com nove computadores 

(duas máquinas não ligavam nem possuíam periféricos para funcionamento e quase 

sempre tínhamos algum outro computador com problemas no sistema operacional, 

na conexão à internet ou nos periféricos), nem sempre pudemos utilizá-lo em virtude 

de problemas na rede elétrica que ainda era monofásica15, embora a gestão da 

unidade já tivesse tomado as medidas necessárias para a substituição. Com a 

chegada de mais equipamentos elétricos na escola, sempre que ligávamos os 

computadores e o aparelho de ar-condicionado do LABIN, havia queda de energia 

no prédio escolar. Foi o que ocorreu na primeira aula, quando ainda não sabíamos 

do problema. A solução encontrada foi o uso de menos computadores com a 

organização dos estudantes em duplas ou trios, além de termos que manter o 

condicionador de ar sempre desligado, o que tornava o ambiente desconfortável.  

Ademais, um dos computadores do laboratório era reservado para uso da 

rádio-pátio, outro destaque em apropriação das TIC na escola. A rádio escola 

funciona quinzenalmente, na hora do intervalo e é roteirizado, dirigido e executado 

por uma equipe de estudantes coordenados pela professora-pesquisadora que 

participou de nosso trabalho (figuras 3 e 4). A rádio tem uma grande aceitação pelos 

estudantes que se concentram no pátio para ouvi-la e interagem com o programa 

transmitido. Há momento de recadinhos, músicas, avisos importantes da escola, 

dentre outras atrações. 

 

   

Foto 
Figura 3 e 4 - Estudantes transmitindo a rádio escola enquanto colegas escutam a programação. 

 

                                            
15

 A rede elétrica monofásica funciona a dois fios: uma fase e um neutro. Somente deve ser instalada 
quando a soma total da potência de cada aparelho chega no máximo a 10.000 watts.  
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A unidade escolar possui em cada sala de aula uma TV pendrive16, foi 

contemplada com um projetor multimídia do Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional (PROINFO)17 e com uma lousa digital. Possui um tocador de CD e duas 

redes de internet sem fio. Uma delas atende às demandas administrativas e é um 

serviço terceirizado. A outra, rede UCA, é livre, porém só é compatível com os 

equipamentos desse programa. Há também rede cabeada no LABIN e na sala de 

professores. Conforme discutimos no capítulo anterior, apropriar-se desses recursos 

para transformar o ensino é muito mais importante que possuí-los. Nessa escola tem 

se comprovado a relevância da parceria escola-universidade para esse processo. 

 

4.1.2 A escola e a universidade 

 

 A escola estadual construiu uma história de parceria com a universidade. A 

Rádio Zueira teve apoio em sua fase inicial de estudantes do curso de Comunicação 

Social da UESC. Posteriormente estudantes do mesmo curso realizaram um 

documentário sobre os uquinhas, relatando os usos que o aparelho já teve na escola 

e sua situação atual. No segundo semestre de dois mil e treze, a coordenadora da 

escola junto com a docente de Língua Portuguesa também trabalhava para firmar 

mais uma parceria com a instituição para realização de atividades vinculadas ao 

Programa Nacional de Incentivo à Leitura – PROLER.  

O programa UCA também é resultado da relação escola-universidade, com 

apoio da UFBA. A formadora do NTE na escola é também formadora/pesquisadora 

do Grupo de Pesquisa – Educação, Comunicação e Tecnologias – GEC da 

Faculdade de Educação/UFBA, desenvolveu de dezembro de 2010 a janeiro de 

2013 um trabalho de formação com os professores, incentivando usos de ambientes 

da web 2.0, como blogs e redes sociais, com foco na autonomia do docente. Foi 

também a referida pesquisadora quem mediou nossos primeiros contatos na escola, 

no final do ano letivo de 2012. Nesse momento foi apresentada sinteticamente à 

proposta da pesquisa para que a gestora escolar e a professora-pesquisadora 

consentissem com sua realização.  

                                            
16

 Aparelho de televisão com entrada USB e entrada para cartão de memória que permite a leitura de 
arquivos de áudio, imagem e vídeo. 
17

 Também conhecido como Arthur, esse equipamento une computador e projetor. Possui acoplado 
mouse, teclado, entrada/ saída de áudio, entrada para cabo de rede. 
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Esta pesquisa deu prosseguimento à parceria escola-universidade que tem 

alcançado resultados positivos, mas que demanda muitos cuidados, especialmente 

do aspecto ético. Há primeiramente, uma responsabilidade da academia em ser 

mais que um ambiente de circulação do conhecimento, ela deve, sobretudo, 

compartilhá-lo, estendê-lo para além das fronteiras da universidade. É sobre tal 

premissa que deve estar a motivação da divulgação científica, seja por meio de 

publicações, mas principalmente de ações práticas que atribuam valor efetivo ao 

conhecimento gerado. Paiva traz uma interessante citação de Rubem Alves: 

Já que a ciência não pode encontrar sua legitimação ao lado do 
conhecimento, talvez ela pudesse fazer a experiência de tentar encontrar o 
seu sentido ao lado da bondade. Ela poderia, por um pouco, abandonar a 
obsessão com a verdade, e se perguntar sobre o seu impacto sobre a vida 
das pessoas.  (ALVES, 1981 apud PAIVA, 2005, p. 43) 
 

Esse cuidado com o impacto da pesquisa deve permear todo fazer científico, 

e merece especial atenção no campo da LA quando envolve realização de 

pesquisas em escolas ou comunidades diversas. Primeiramente é preciso a 

consciência de que pessoas não são objetos e, portanto, não podem ser tratadas 

como se fossem, antes devemos considerar em que a pesquisa será útil para os que 

participam dela. Muitos danos e prejuízos podem ser oriundos de procedimentos e 

posturas não éticas (CELANI, 2005).  

Telles (2002) faz uma crítica bastante pertinente a respeito da entrada dos 

pesquisadores na escola, que muitas vezes somente desvaloriza a prática docente, 

sem sequer oferecer qualquer retorno para que se possa aperfeiçoá-la. O autor 

desaprova o mito de que a pesquisa ocorre apenas na universidade, e que a escola 

é um mero receptáculo. Quando se trata de pesquisa em escolas públicas, parece 

haver um preconceito ainda maior e um intuito de expor suas deficiências, “sem 

fazer uma análise dos riscos que os resultados de uma pesquisa podem representar 

para a imagem da instituição” (PAIVA, 2005, p. 46). Há de se ser prudente no uso, 

interpretação e apresentação dos dados de pesquisa (CELANI, 2005).  

Deve então haver trocas entre escola e universidade, de forma que a 

pesquisa traga vantagens também para professores e estudantes, que haja 

compartilhamento do conhecimento gerado na experiência e que a prática docente 

seja valorizada no processo. O professor deve ter papel ativo, de modo que 

desenvolva a prática da reflexão e de ações que proporcionem a melhoria de sua 

atuação pedagógica (TELLES, 2002). Quanto ao pesquisador, seu papel “adquire a 
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dimensão de mentor que orienta, reflete e discute juntamente com um professor 

participante e agente na construção do conhecimento sobre sua prática pedagógica 

– um professor pesquisador” (TELLES, 2002, p. 98). 

A metodologia da pesquisa-ação, ao voltar-se para a melhoria de uma 

realidade educacional, propor a colaboração e o envolvimento de todos na prática de 

pesquisa e na reflexão, traz em suas premissas respostas às demandas éticas aqui 

apresentadas. Além do respeito pelo docente e sua história, possibilita uma resposta 

efetiva da ciência para a comunidade envolvida, pois através desse método é 

possível “teorizar com base na prática e praticar aquilo que ele teoriza” 

(KUMARAVADIVELU, 2001 apud OLIVEIRA, 2012). 

Há algumas implicações na pesquisa-ação por envolver necessariamente a 

pesquisa com seres humanos, tais como os tipos de registros que serão feitos, que 

dependem de autorização expressa dos envolvidos, e quando inclui menores é 

necessário ainda mais cautela. Paiva (2005) aponta importantes questionamentos a 

esse respeito: A escola pode autorizar a realização da pesquisa sem autorização 

dos participantes (professores, funcionários e estudantes)? Os pais têm o direito de 

permitir que crianças sejam submetidas à pesquisa? E as crianças podem dar ou 

negar consentimento para isso? Franco (2005, p. 486, 487) diz que “o pesquisador 

só deve tentar modificar a dinâmica de um grupo a partir do consentimento explícito 

dos membros desse grupo”. 

Com base nessas reflexões, tivemos em nossa pesquisa o cuidado de buscar 

a autorização dos envolvidos diretamente no projeto. Assim, primeiramente tivemos 

o consentimento da gestora escolar, expresso através da Autorização do 

Responsável Institucional, conforme modelo disposto no APÊNDICE A, e da 

professora-pesquisadora, devidamente expresso em Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE), conforme modelos disposto no APÊNDICE B. O TCLE 

também foi cedido pelo funcionário que cedeu entrevista sobre os uquinhas. A 

autorização dos pais para participação dos estudantes, menores de idade, foi 

solicitada também através de TCLE (APÊNDICE C).  

Na primeira aula da qual participamos, apresentamos a proposta aos 

discentes que prontamente manifestaram seu interesse em participar da pesquisa, 

principalmente devido à possibilidade de envolver as redes sociais na internet no 

processo de aprendizagem. Consideramos essa aceitação dos estudantes muito 

relevante, tanto do aspecto ético, quanto da própria motivação para aprendizagem, 
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pois nenhum discurso vai convencer sem que haja aceitação a priori, ou seja, é 

preciso que os estudantes queiram se envolver no processo, que haja uma 

disposição, conforme aborda Aragão (2005, p. 106): 

[...] o ponto de partida de um processo de ensino/aprendizagem tem a ver, 
sobretudo, com um convite – e a aceitação mútua – para participarmos em 
conjunto de um espaço de convivência. Tudo depende dessa emoção, 
dessa possibilidade de nos movermos juntos de um lado para o outro, de 
estarmos num mundo de uma maneira ou de outra constituída no fluir de 
nossos encontros. 
 

A escolha da turma para realização da proposta foi feita em diálogo com a 

docente. Pré-selecionamos o oitavo ano como estratégia para tentar evitar a burla 

dos termos de acordo do Facebook que estabelecem o limite mínimo de treze anos 

de idade para a criação de contas. Todavia deixamos a professora-pesquisadora 

livre para decidir em qual das classes deveria ser desenvolvido o projeto, pois “Os 

participantes da pesquisa têm participação ativa e determinante no movimento e 

direção das ações do estudo” (TELLES, 2002, p. 104). A docente optou então pela 

que considerava “uma turma introvertida, possuem um nível de aprendizagem baixo-

médio.”18 “[...] como posso dizer, aquela turma parada, apática, e... A palavra é essa, 

né? Que tanto fazia você vir como não vir, mostrar como não mostrar, pra eles não 

fazia questão mesmo” (informação verbal)19. 

 

4.2 Os participantes da pesquisa 

 

 A turma escolhida para a realização da pesquisa era composta por dezessete 

estudantes, dos quais a maioria já estudava na escola no ano anterior, o que 

facilitou a definição do perfil da classe e sua seleção pela professora-pesquisadora. 

Presumíamos que os discentes participantes possuíam conhecimentos básicos de 

informática e internet, dado que na unidade escolar já era desenvolvidas ações 

nesse sentido, mas encontramos indícios de exclusão digital mesmo nesse cenário. 

Alguns estudantes não possuíam contas de e-mail ou perfis em SRS e percebemos 

níveis muito diferentes de habilidade no uso dos recursos digitais. 

 Os discentes participantes desta pesquisa estavam na faixa etária de treze a 

dezesseis anos e pelo menos cinco deles utilizavam celulares para acesso. Nosso 

                                            
18

 PROFESSORA-PESQUISADORA. Relatório I. Itabuna: 2013. O relatório na íntegra encontra-se no 
Anexo A no CD que acompanha esta dissertação. 
19

 _______. Entrevista I. [jan. 2014] Itabuna: 2013. p. 42. A entrevista na íntegra encontra-se 
transcrita no anexo A no CD que acompanha esta dissertação. 
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intuito inicial era também usar esses ou outros dispositivos móveis dos estudantes 

na sala de aula, todavia não era possível acessar o sinal wi-fi da escola, por ser 

limitado aos aparelhos do PROUCA. Oito estudantes declararam em questionário ter 

acesso à internet em casa, os únicos que disseram acessá-la todos os dias, cinco 

adolescentes navegavam online em casa de parentes ou amigos, um estudante 

acessava em lan houses e outro declarou que acessava internet apenas na escola.  

Dos estudantes que não tinham acesso em casa, dois acessavam a internet 

duas vezes na semana, outros dois estudantes uma vez na semana, e outros dois 

declaram acessá-la poucas vezes no mês. Surpreendeu-nos o fato que, mesmo com 

o recente barateamento dos dispositivos móveis de comunicação, poucos discentes 

tinham acesso à internet em casa ou no celular ou em aparelhos similares. Esses 

dados impulsionaram nosso cuidado para que a escola não se tornasse um espaço 

de ampliação das diferenças, quando deveria buscar estratégias para dirimi-las. 

Doze discentes são mencionados diretamente neste trabalho, devido às suas 

trajetórias de aprendizagem e os resultados que alcançaram ao envolver as redes 

sociais em sua aprendizagem de inglês. Atribuímos-lhes, a fim de preservar sua 

identidade, os seguintes pseudônimos: Ana, Daniel, Felipe, Lucas, Marcos, Paulo, 

Priscila, Quésia, Raquel, Rebeca, Tiago. Suas histórias e contribuições serão 

apresentadas no capítulo seguinte. Além desses, outra participante teve um papel 

decisivo na realização desta pesquisa-ação, a professora-pesquisadora, ativa em 

todas as etapas do trabalho, com um perfil voluntário e aberto, mesmo contra suas 

próprias resistências. 

 

4.3 A metodologia de ensino de Inglês 

 

Conscientes da complexidade sistêmica de que a escola faz parte, há uma 

rede de diretrizes que guiam o trabalho do professor. Em nossa pesquisa, optamos 

por guiar-nos pelas Orientações Curriculares para o Ensino Médio – OCEM 

(BRASIL, 2006). Embora a turma participante seja do oitavo ano, portanto do Ensino 

Fundamental 2, as OCEM são o texto mais recente no que tange a orientações para 

o ensino de línguas. Concordam em alguns pontos com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCN (BRASIL, 1998), últimas diretrizes para o nível fundamental, todavia 

os transcendem ao abarcar o ensino de Inglês dentro da perspectiva dos 
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multiletramentos e debruçar-se sobre questões trazidas pelas tecnologias digitais, 

daí serem muito mais adequadas para subsidiar esta pesquisa.  

A pedagogia dos multiletramentos se afasta do ensino de itens gramaticais 

isolados e de uma sequência gradativa do mais simples ao mais complicado e 

coloca em foco o desenvolvimento de habilidades complexas da língua e os textos 

em múltiplas linguagens como pretexto da educação (BRASIL, 2006). Metodologias 

de ensino de Inglês tradicionais na trajetória brasileira, a saber, a tradução 

gramatical e o método audiolingual20 (BALADELI, 2013) têm gerado experiências de 

aprendizagem de línguas frustrantes para os estudantes (ARAGÃO, 2008; PAIVA; 

BRAGA, 2009; PAIVA, 2009b). Embora a tradução tenha sido usada em alguns 

momentos em nossa pesquisa, ela tinha como foco auxiliar a comunicação, a 

construção de sentidos e a compreensão de textos, contribuindo para ampliação do 

léxico em língua inglesa dos discentes. 

Tentamos contornar tanto quanto possível o engessamento das matrizes 

curriculares que organizam as experiências de ensino linearmente e com foco na 

gramática. Entretanto não era possível nem cabível ignorar de todo o currículo, dada 

a sua institucionalização, então consideramos seus tópicos e conteúdos “como 

ponto de partida e não como ponto de chegada no processo de construção de 

conhecimento.” (ARAÚJO, 2007, p. 526). Investimos em estratégias pelas quais os 

estudantes pudessem sistematizar seus saberes usando o idioma para produzir 

sentido e interagir com seus colegas e o mundo a sua volta, offline ou online. 

Nossa proposta era de uma complementaridade de conteúdos e atividades 

feitos na escola e no ciberespaço, com o cuidado de sempre ceder tempo e motivar 

que, no momento das aulas, todos os estudantes interagissem no Facebook, uma 

vez que esse era o único espaço de acesso livre para alguns deles. Confiamos que 

“[...] a motivação à rede possibilita aprendizagens de temas que extrapolam muitas 

vezes os conceitos previstos nos currículos. Assim, toda movimentação no site 

converge em aprendizagem, mesmo que não diretiva.” (ALEXANDRE; PERES, 

2001, p. 12). 

                                            
20

 O método da tradução gramatical tem como foco o ensino da gramática de forma dedutiva a partir 
de sentenças e fragmentos de textos, embora tenha foco na leitura e na escrita ela é feita de maneira 
mecanicista, sem objetivar a produção de sentidos. Já o método audiolingual deriva de adaptações 
de pressupostos behavioristas e propõe o ensino e a aprendizagem de modo mecânico por meio de 
estímulos à reação, através da repetição e da imitação (BALADELI, 2013). 
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Compreendemos então que o ensinar se configura “um processo social 

(inserido em cada cultura, com suas normas, tradições e leis), mas também é um 

processo profundamente pessoal: cada um de nós desenvolve um estilo, seu 

caminho, dentro do que está previsto para a maioria” (MORAN, 2007, p. 13). A 

condução das aulas deve ser resultado da interação entre as regras e normas que 

estabilizam os meios, institucionalizada ou tacitamente, e determinam o modo de 

interagir neles; o estilo do docente; o desejo e o interesse dos estudantes. Quanto a 

esse último aspecto, Paiva faz uma consideração relevante: 

[...] a melhor metodologia é aquela que atende ao desejo da maioria dos 
alunos, digo maioria porque temos que admitir que tem estudantes que não 
querem aprender outr a língua. Se conseguirmos atender a maioria de 
nossos alunos, podemos até cativar os mais resistentes (PAIVA, 2009b, p. 
32). 
 

As atividades que utilizam as tecnologias digitais são bem recebidas pelos 

estudantes, os quais se sentem entusiasmados com os recursos o que pode tornar 

as aulas mais dinâmicas e animadas (ALBUQUERQUE-COSTA; HERNANDES, 

2011). A escolha do Facebook deveu-se ao sucesso do site, já prevíamos que 

muitos estudantes tinham acesso ao mesmo, o que se confirmou na primeira aula 

quando apresentamos o projeto e perguntamos aos estudantes em que SRS eles 

costumavam interagir. Diferente de outros SRS em que poucos discentes tinham 

conta, apenas um deles nunca tinha criado um perfil no Facebook.  

 

4.4 O Facebook 

 

O Facebook foi criado em 4 de fevereiro de 2004 por Mark Zuckeberg, então 

estudante de Harvard, e seus colegas de quarto. Em oito meses o site atingiu a 

marca de um bilhão de usuários ativos (WIKIPÉDIA, 2013). Pioneiro em permitir o 

uso de aplicativos, o seu diferencial foi restringir as informações dos atores aos seus 

pares na rede (RECUERO, 2009). No Brasil sua aceitação foi tão grande, que o país 

é o terceiro em número de usuários no site.  

Dentre alguns dos principais recursos do Facebook estão o status, espaço 

onde o ator pode postar frases, imagens ou ainda iniciar uma enquete; os 

comentários; a marcação, através da qual se faz um link para o perfil de um contato 

que será automaticamente notificado sobre a publicação e pode também ficar 

exposta no perfil desse, ou ainda conectar à uma página; o botão “curtir” ( like, em 
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Inglês), cuja principal funcionalidade é a demonstração pelo interagente se gostou 

da postagem feita por alguém. 

Há também a opção compartilhar (share), através da qual o ator social replica 

uma postagem de outrem em sua própria linha do tempo21, em uma página22 criada 

por ele ou ainda em um grupo. Isso torna aquela informação disponível a seus 

pares, elevando o potencial multiplicador da rede, além de criar um link com o perfil 

que fez a postagem inicialmente. Todos esses recursos voltam-se à interação entre 

os pares e, por compreendermos que aprendemos ao interagir nas linguagens, 

acreditamos que eles oferecem diferentes possibilidades para o aprender. 

Como citado, no Facebook é possível também formar grupos que podem ser 

abertos ou fechados, para os mais variados fins e categorias. É o caso do grupo 

Clinging, desenvolvido para esta pesquisa. Segundo Meishar-Tal, Kurtz e Pieterse 

(2012, p. 33, 34): 

O grupo no Facebook contém pelo menos dois dos três componentes dos 
ambientes virtuais de aprendizagem, o componente de conteúdos digitais e 
o componente de interação, e assim abre a possibilidade de que o 
Facebook poderia se transformar em um ambiente de aprendizagem e servir 
como um sistema alternativo de gestão de aprendizagem.

23
 

 

Um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) ou um learning management 

system (LMS) precisa ser aberto e possibilitar que o estudante tenha liberdade de 

imersão, navegação, exploração e conversação. (ARAÚJO, 2007). O Facebook, 

embora não tenha sido criado com fins educativos, possui essas características e 

tem ainda algumas vantagens em relação a alguns AVA pela facilidade com que um 

indivíduo (professor ou estudante) pode fazer uploads de vídeos de até 1024 

megabytes e fotos, pelas atualizações e manutenções frequentes, bem como pela 

compatibilidade com uma ampla variedade de navegadores web (MUÑOZ; 

TOWNER, 2009).  

Kayri e Çakir (2010, p. 56) resumem: “O instrumento da web 2.0 Facebook 

pode ser usado para fins educacionais. O meio Facebook não só torna a lição 

agradável, mas também fornece muito material eletrônico. Construir rede social com 

                                            
21

 Refere-se à página pessoal de cada usuário. 
22

 Não se trata da página de perfil do ator, mas de uma página à parte criada com um fim específico. 
Pode representar um artista, uma empresa, ou correr em torno de uma temática ou personagem, pré-
existente ou não. A página tem um perfil público para qualquer postagem realizada. 
23

 Tradução nossa para: “The Facebook group contains at least two of the three components of 
learning management systems, the digital content component and the interaction component, and 
thus raises the possibility that Facebook could turn into a learning environment and serve as an 
alternative learning management system” 
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o Facebook proporciona colaboração em grupo”.24 Na medida em que percebem a 

utilidade e o significado dos conteúdos trabalhados para sua própria interação social, 

os estudantes se interessam por aprender línguas estrangeiras, de modo que o 

Facebook parece um ambiente apropriado para “promover a interação do estudante 

com o meio e de motivar o estudante a interagir, para que a aprendizagem aconteça” 

(MOTTA-ROTH et al., 2000, p. 1), como enfatizam as abordagens de ensino de LE 

mais atuais.  

 

4.4.1 O e-grupo Clinging 

 

Tratando-se de um trabalho realizado com menores de idade, decidimos, por 

questões de segurança e privacidade na internet e em respeito ao caráter ético da 

pesquisa, que o Clinging seria um grupo fechado. Somente os participantes da 

pesquisa poderiam visualizar e participar das interações dentro do grupo. A 

configuração permitia qualquer membro do grupo adicionar novas pessoas, porém 

essa adição só era efetivada após aprovação das administradoras, a saber, a 

professora e a pesquisadora. 

Embora o fechamento do grupo limitasse as possibilidades interacionais 

dentro do mesmo, acreditamos que contribuiria para que os discentes se sentissem 

mais confortáveis, dispostos e seguros ao interagir em Inglês naquele ambiente. 

Ainda assim, foi possível experimentar situações de interação mais reais, 

representando uma espécie de “our little English world”. Além de que, reunir apenas 

os participantes da pesquisa no grupo é coerente com o próprio hábito dos usuários 

de utilizarem o Facebook para manutenção de seus laços offline, como discorrem 

Muñoz e Towner (2009, p. 3): 

Sites de redes sociais podem ajudar a facilitar o encontro de estrangeiros, 
no entanto, as pessoas também estão usando sites de redes sociais para 
manter e/ou reforçar as suas redes atuais, fora das redes sociais (Boyd & 
Ellison, 2008). Verificou-se que o Facebook, especificamente, é usado para 

reforçar relacionamentos offline.
25

 

 

                                            
24

 Tradução nossa para: “Facebook web 2.0  tool can be used  for  educational  purpose.  Facebook  
media  not  only  makes  lesson  enjoyable  but  also provides  lots  of  electronic  material.  Building  
social  network  with  Facebook  provides collaboration in group” 
25

 Tradução nossa para “Social network sites can help facilitate the meeting of strangers, however, 
individuals are also using social network sites to maintain and/or strengthen their current, off line social 
networks (Boyd & Ellison, 2008).  Facebook, specifically, has been found to be used to reinforce 
current offline relationship” (MUÑOZ; TOWNER, 2009, p. 3). 
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A configuração de um grupo no Facebook é constituída pela foto dos 

membros que interagiram mais recentemente no topo da página. Logo abaixo, há 

cinco abas que abrem diferentes páginas. Na primeira delas, que leva o nome do 

grupo, consta as interações entre os atores. Na segunda (figura 5) é possível 

visualizar todos os membros do grupo e algumas informações básicas sobre o 

mesmo. A terceira aba contém eventos agendados para aquele grupo, enquanto a 

quarta e a quinta agrupam, respectivamente, as fotos e arquivos que foram postados 

no grupo. Na mesma linha, no canto direito há a barra de pesquisa que pode ser 

usada pelo professor para acompanhar a atividades dos estudantes, quais deles 

iniciaram ou comentaram uma postagem. O grupo ainda permite o envio de 

mensagens e bate-papo coletivo. 

 

 

Figura 
Figura 5 – Página de membros do grupo Clinging 
 

O grupo foi criado na primeira aula do projeto, pois desejávamos que os 

estudantes participassem da escolha do nome do mesmo, a fim de que sentissem 

que aquele espaço lhes pertencia. Tímidos, não fizeram sugestões, mas após a 

indicação do nome Agarradinhos, eles se empenharam em adaptar o nome para o 

Inglês, Clinging. Pedimos aos estudantes para solicitarem participação no grupo, 

Tivemos algumas dificuldades para encontrar o grupo nos resultados de busca do 

site, por haver muitas outras páginas com o mesmo nome, da mesma forma foi 

complicado achar o perfil de alguns estudantes. Muitas vezes foi necessário 
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aproveitar o intervalo para adicionar mais discentes ao Clinging e ajudar outros a 

criarem seu perfil no SRS. 

No final do projeto o grupo possuía vinte e nove membros, uma quantidade 

superior ao número de estudantes da classe, pois alguns deles que não tinham 

acesso frequente perderam a senha requerida para login no site no decorrer das 

unidades letivas, precisando criar um novo. Apesar das dicas dadas para evitar, eles 

precisaram criar novos perfis que também foram adicionados ao grupo, o que 

também colaborou para que alguns não tivessem foto no perfil. Ademais, a 

pesquisadora da UFBA e o orientador deste trabalho também participam do grupo.  

 

4.5 Os instrumentos de pesquisa 

 

As postagens realizadas no grupo Clinging foram registradas através de 

capturas de tela26, totalizando 110 imagens até o final do projeto. Outras postagens 

foram realizadas posteriormente. Fora do grupo, algumas interações dos estudantes 

em Inglês no SRS também foram registradas desta forma. As capturas de tela são 

alguns dos instrumentos de coleta de dados desta pesquisa, permitindo observar a 

sistematicidade da relação emoção, ação, novas tecnologias e aprendizagem de 

Inglês no ambiente. Outros recursos usados para registro e observação foram: notas 

de campo, filmagens, gravações de áudio, fotografias, entrevistas, questionários de 

avaliação, colagem descritiva, relatórios da professora-pesquisadora. Os dados 

coletados foram organizados em uma planilha para facilitar sua administração. 

A colagem descritiva, assim como o uso de desenhos em questionários 

também utilizados neste trabalho, ainda é um instrumento pouco empregado em 

pesquisas da área, porém tem se mostrado eficaz para relato de percepções, 

emoções e experiências (ARAGÃO, 2008). Paiva (2007) utiliza um recurso 

semelhante para o estudo de narrativas de aprendizagem, o texto multimídia. 

Justifica que desde a caverna o homem usa imagens para se expressar e hoje 

vivemos a era em que múltiplas linguagens convivem no mesmo espaço.  

Segundo a autora, a imagem não elimina a necessidade do texto, porque 

“Palavras e imagens juntas são muito mais que a soma de suas partes” (PAIVA, 

2007, p. 7). As imagens contribuem, portanto, para ampliar a rede de significados e a 

                                            
26

 Através da tecla print screen do computador é possível capturar em forma de imagem todos os 
elementos dispostos na tela. 
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utilização de signos de naturezas diferentes estimulam os sentidos do leitor, ao 

passo que cada signo amplia as significações um do outro e reduz a ambiguidade na 

interpretação. Destarte, coadunamos imagens e linguagem verbal para expressão 

das emoções vividas na deriva de aprendizagem. 

 Além do registro dos dados gerados pela iniciativa proposta, os diversos 

instrumentos auxiliaram a nossa reflexão e a triangulação da pesquisa. Através 

deles a professora-pesquisadora e os estudantes refletiam sobre o processo e 

expressavam nas linguagens suas observações a respeito do trabalho desenvolvido. 

Dessa forma, diferentes percepções dos participantes e do pesquisador interagiram 

para delineamento dos resultados (ARAGÃO, 2008). Os dados foram analisados 

qualitativamente, de modo semelhante ao que Faria (2010) fez em sua pesquisa 

utilizando o Orkut. Para esse fim, a autora se apropriou de instruções dadas por 

Selinger e Shohamy: 

Segundo Selinger e Shohamy (1989, p. 205), na pesquisa qualitativa 
geralmente os segmentos relevantes de um texto são identificados, 
delimitados e classificados de acordo com um esquema de organização, 
com a intenção de agrupar dados que apresentam aspectos em comum 
para que se possa desenvolver padrões para a análise (FARIA, 2010, p. 88) 
 

Quando uma pesquisa envolve a convivência num grupo de pessoas, o 

pesquisador busca estabelecer significados, conexões, padrões e rupturas na 

complexa rede das relações humanas, a partir dos diversos documentos coletados 

em campo que são intercruzados para abarcar as múltiplas compreensões do 

processo de transformações no conviver e interagir (ARAGÃO, 2008). Destacamos 

na análise os padrões e rupturas encontrados através de cores e símbolos.  

A metodologia aqui descrita alia-se à abordagem sistêmica da BC que nos 

desperta ao estudo das emoções/ações, do entrelaçamento de culturas, tecnologias 

e técnicas na aprendizagem e do acoplamento estrutural necessário entre escola e 

práticas sociais contemporâneas. Trata-se, portanto de um fluir do domínio 

conceitual e prático da alfabetização, em que por muito tempo o nosso modelo 

educacional se concentrou, para os multiletramentos, que nos ajudará a responder 

as perguntas propostas neste trabalho. No próximo capítulo, apresentaremos e 

discutiremos em seções os dados coletados nessa experiência.   
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5 DADOS DE PESQUISA 

 

Apresentaremos neste capítulo os dados coletados em nossa pesquisa-ação 

em uma turma de oitavo ano da rede estadual de ensino, em Itabuna-Bahia, que 

iniciou-se  antes das aulas, durante o planejamento pedagógico anual. Na primeira 

seção demonstraremos o processo de planejamento das aulas e relataremos 

algumas experiências. Em seguida as interações no grupo serão analisadas de 

modo que tenhamos uma visão sistêmica do processo interativo no ambiente online. 

Posteriormente faremos a avaliação intersubjetiva das análises das experiências 

pelos estudantes e pela professora-pesquisadora, respectivamente, numa 

triangulação das percepções27. Nas reflexões, faremos alguns apontamentos a partir 

dos dados apresentados em diálogo com o referencial teórico deste trabalho. 

 

5.1 As aulas 

 

A pesquisa-ação compreendeu as duas primeiras unidades letivas de dois mil 

e treze, no período de onze de abril a vinte e nove de agosto. As aulas ocorriam em 

dois dias da semana, por cinquenta minutos em cada um deles, em diversos 

espaços: na sala de aula, no LABIN, no pátio, na rua e por que não dizer, no 

ciberespaço. Os recursos utilizados para as aulas também foram diversificados: 

câmera digital, uquinhas, desktops do LABIN, projetor multimídia, internet wi-fi e 

cabeada. A lousa, o caderno, o livro didático Keep in Mind e o CD que o 

acompanhava também foram utilizados, afinal não seguimos uma perspectiva linear 

e excludente em que uma nova tecnologia suplanta a antiga, antes há muitas 

continuidades e articulações possíveis entre elas (RIBEIRO, 2012). Além disso, o 

livro o caderno e o CD eram os únicos recursos a que alguns discentes tinham 

acesso em casa. 

                                            
27

 Para fins de publicação, pensamos em outras formas de organização dos dados, com ênfase no 
delineamento dos movimentos realizados pelo grupo participante na deriva ontogênica destacando 
momentos deste fluir.  
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A ação partiu da proposição de abordagens metodológicas para as aulas 

visando um ensino de Inglês dentro da pedagogia dos multiletramentos, segundo a 

abordagem sistêmica e os valores colaborativos do ciberespaço para a construção 

coletiva do conhecimento, mas insta evidenciarmos aqui que o ensino não se 

resume apenas a metodologia. Educar faz parte de uma coordenação de ações em 

uma complexa rede de significados, recursos, políticas, histórias, expectativas, 

emoções e ações.  

Contudo, acreditamos que a transformação de ações e práticas pedagógicas, 

do modo como se gerenciam as aulas podem contribuir para outras transformações 

nos ambientes de aprendizagem em que o docente tem um papel fundamental. Ao 

transformar continuamente sua abordagem, não apenas os recursos que usa, ele 

encanta os estudantes e cria um ambiente favorável para um fluir de emoções e 

ações mais agradável no processo de aprendizagem.  

 

5.1.1 Planejamento de aulas  

 

A primeira fase de uma pesquisa-ação, conforme vimos no capítulo anterior é 

o planejamento. Torna-se ainda mais fundamental quando se propõe o uso das 

tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem, devido ao tempo, as 

demandas, as múltiplas possibilidades e as limitações que tais recursos trazem 

consigo. Sobretudo, “planejar é uma ação flexível e aberta a mudanças” (ESTEBAN, 

2010, p. 176) que muitas vezes se fizeram necessárias em virtude das barreiras 

encontradas no caminho.  

O propósito da pesquisa-ação é aprimorar a prática (TRIPP, 2005), assim 

durante o planejamento buscávamos estratégias de aulas com o uso do Facebook 

para torná-las cada vez mais interessante aos discentes, a fim de que esses 

desejassem envolver-se mais e superar dificuldades no processo de aprendizagem 

de Inglês. Por seu caráter processual, o planejamento ocorria a cada etapa e as 

ações eram definidas com base nos resultados já alcançados e com o momento em 

que o grupo estava, numa contínua reflexão na linguagem sobre o fluir de emoções 

e ações vivido por todos. 

Todo planejamento foi feito em turno oposto às aulas, com o consentimento 

da docente e tinha como base o diálogo permanente. Como a pesquisadora possuía 

mais experiência com o uso das redes sociais, era comum que essa trouxesse ideias 
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de como utilizar esses recursos. Todavia essas proposições sempre eram discutidas 

com a professora-pesquisadora que as selecionava e juntas avaliávamos sua 

pertinência, propúnhamos novas alternativas e adequações ao contexto de 

pesquisa. A experiência da docente assumiu um papel definidor nessa etapa, pois 

ela conhecia em maior profundidade a realidade da escola e dos discentes com 

quem já convivia no ano anterior, sobretudo por sua prática de docência em Inglês.  

As reuniões eram também momentos de diálogo e reflexão sobre a proposta, 

nossos objetivos e revisão da prática. Na primeira delas, ocorrida no ano de 2013 a 

professora-pesquisadora ainda tinha dúvidas e inseguranças em relação ao projeto 

e se mostrava reticente à proposta. Manifestou também grande preocupação quanto 

às limitações tecnológicas da escola. Quanto à possibilidade de usar os uquinhas, 

disse: “‘Tá’ um número mínimo lá, em janeiro, até [a formadora do NTE] tava 

falando, são pouquíssimos, não sei como é que vai funcionar esse ano, porque 

muitos deram defeito, aí não sei, ‘né’?”. Sobre o LABIN ela respondeu que “Tem 

computadores que às vezes funcionam, às vezes não” e quanto à possibilidade de 

alguns estudantes usarem também seus celulares, argumentou: “Vai abranger 

alguns ‘né’? Outros não. Não sei” (informação verbal).28 

Nas falas da professora-pesquisadora é possível perceber que os recursos 

tecnológicos limitados representavam para ela um impedimento, uma barreira, com 

pouca possibilidade de solução. Apesar de já ter trabalhado no ano anterior com as 

tecnologias digitais, a professora também demonstrou pouca familiaridade com 

alguns recursos da web, e relatou não usá-los com frequência:  

[...] eu não tenho muita habilidade no computador, pra falar a verdade. Teve 
esse curso do UCA e tudo, mas eu não tenho habilidade, pra falar a 
verdade. Acredita que o computador daqui de casa a gente liga de vez em 
quando? [...] Às vezes eu vou olhar meu saldo no banco e pesquisar uma 
coisa ali ou outra, mas tem gente que gosta mesmo de computador, ‘né’? 
Que fica ligado o dia todo. Aí tem dias, agora mesmo essa semana, eu nem 
sei se ligou ele pra alguma coisa, acho que na segunda ou foi ontem que eu 
cheguei. Pois é, ‘né’, é isso, mas a gente não pode viver aquém, ‘né’? Não 
pode ficar de fora, ‘né’? Tem que acompanhar né, a evolução. (informação 
verbal)

29
 

 

O final do excerto demonstra, entretanto, outro movimento em sentido 

contrário. Mesmo não possuindo o hábito de uso frequente, a docente reconhece a 

necessidade e a relevância de participar desse universo, de não “ficar de fora”, e 

                                            
28

 PROFESSORA-PESQUISADORA. Reunião I. [fev. 2013]. Itabuna: 2013. 1 arquivo .mp3 (44 min., 
05 seg.). A reunião na íntegra encontra-se transcrita no Anexo A no CD que acompanha esta 
dissertação. 
29

 Idem 
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admite que as tecnologias digitais fazem parte da cultura atual. Revela também 

utilizar a rede para fins práticos do dia-a-dia. Apesar de frequentemente pontuar as 

dificuldades, a professora-pesquisadora sempre apresentava uma abertura: “mas 

vamos ver” (informação verbal)30. Foi fundamental para o desenvolvimento do 

projeto essa disposição da docente a superar as barreiras e aceitar desafios mesmo 

contra a força da dúvida se seria possível e da certeza de que demandaria mais 

esforço. 

Explicamos à docente que era necessário para a execução de nossa proposta 

que ela tivesse um perfil e dominasse os principais recursos disponíveis no 

Facebook. Ela recordou que possuía uma conta que não usava, então visitamos seu 

perfil e exploramos algumas funcionalidades, dentre elas o bate-papo pelo qual a 

docente interagiu com uma aluna da escola (figura 6). Embora tenha afirmado não 

gostar de redes sociais principalmente por causa da privacidade, a professora-

pesquisadora mostrou-se curiosa e entusiasmada ao redescobrir o site, 

demonstrando certa habilidade no manuseio. Até o momento ela não queria colocar 

foto em seu perfil, mas com o tempo ela apenas não passou a postar foto, como 

também a atualizá-la. 

 

Figura 6 - Professora redescobre o Facebook. 
 

Durante os planejamentos, a professora relatava suas experiências de 

aprendizagem que seguiam a metodologia da tradução gramatical e que agora ela 

inconscientemente reproduzia. Mesmo que tivesse acrescentado as tecnologias 

digitais em suas aulas, ela mantinha as mesmas crenças e técnicas no ensino de 

                                            
30

 Idem. Também: ____. Reunião II. [jul. 2013]. Itabuna: 2013. 1 arquivo .mp3 (35 min., 43 seg.). A 
reunião na íntegra encontra-se transcrita no Anexo A no CD que acompanha esta dissertação. 
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Inglês, que se revelavam, por exemplo, na sua insistente referência ao Google 

Tradutor, tanto nos planejamentos quanto nas aulas. Refletimos sobre as limitações 

do tradutor e, principalmente, sobre a necessidade de nos desprender de uma noção 

que para entender a língua inglesa é preciso traduzir e que para aprendê-la 

devemos primeiro dominar sua gramática. Processualmente, essa reflexão contribuiu 

para o início de uma revisão das crenças da professora-pesquisadora com relação a 

sua prática de ensino. 

A metodologia da pesquisa-ação presume uma espiral de mudanças, então o 

planejamento das próximas ações era precedido de reflexões sobre os passos 

anteriormente dados, as adaptações necessárias e as mudanças a serem feitas. Nas 

reuniões de planejamento a professora-pesquisadora analisava suas próprias aulas, 

mesmo as que ocorriam fora do projeto, desde a reunião inicial, quando ela avaliou: 

“Agora de antemão eu vou logo te avisando: minhas aulas eu não acho nada de 

novidade não, [a formadora do NTE] é que às vezes, hum. Mas é tudo muito 

simples, primeiro porque você não pode se estender demais” (informação verbal)31.  

Ela não conseguia dar-se conta do valor de suas iniciativas de transformação 

da abordagem de suas aulas, processo que havia se iniciado no ano anterior e que 

em sua perspectiva era supervalorizado pela formadora e por nós. Também fazia 

autocrítica sobre a descontinuidade de suas ações e refletia sobre a relevância da 

inovação na abordagem: 

Isso, uma autocrítica, acho que deveriam ser ações pra ser, quase sempre, 
vamos dizer, que tem que ter uma continuidade, né, e às vezes são coisas 
que a gente faz aqui e ali, uma vez, solta, entendeu, Iky? Eu confesso isso 
aí. Devido a muita coisa, desmotivação minha, muitas vezes mesmo, 
desmotivação deles, ‘né’? Mas se a gente souber fazer, olha Quésia como 
‘tá’ dando um show, Paulo... Um monte de estudantes... Lucas. Estudantes 
que tão se mostrando calmos e centrados [...] (informação verbal)

32
 

  

Organizamos o planejamento em “aulas” ou “atividades” que partiam de um 

tema ou conteúdo que era proposto por meio de aulas interativas e tarefas na sala 

de aula e no ambiente online, com o propósito de serem condizentes com a 

complexidade das culturas e tecnologias em fluxo. Como a nossa participação na 

escola foi longa, não caberia aqui a explanação de todas as propostas de aulas 
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 PROFESSORA-PESQUISADORA. Reunião I. [fev. 2013]. Itabuna: 2013. 1 arquivo .mp3 (44 min., 
05 seg.). A reunião na íntegra encontra-se transcrita no Anexo A no CD que acompanha esta 
dissertação. 
32

 _______. Reunião II. Itabuna: 2013. A reunião na íntegra encontra-se transcrita no anexo A no CD 
que acompanha esta dissertação. 
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desenvolvidas, então selecionamos algumas delas que demonstram diferentes 

momentos no fluir da pesquisa-ação. 

 

5.1.2 Discussão de Algumas atividades 

 

Ao planejarmos a primeira atividade, tínhamos como foco o contexto do início 

do ano letivo. Em geral, nesse período os estudantes estão conhecendo os colegas 

novos. A proposta era que os estudantes descobrissem o máximo de informações 

possível sobre um aluno novato “porque geralmente os estudantes tem muita 

curiosidade pra saber de onde ele é, quantos anos tem”33 através da visita ao seu 

perfil. Essa é uma prática comum em redes sociais e coadunava com o momento da 

classe, de modo que aproveitaríamos essa emoção distinguida como curiosidade 

para motivar o engajamento na tarefa. Com essa atividade, os estudantes entrariam 

em contato com o outro e sua cultura, ao investigá-lo, descobririam semelhanças e 

diferenças, enfim se envolveriam com o colega, numa motivação da interação pelas 

multisemioses (BRASIL, 2006).  

Ademais essa era uma oportunidade de abordar a questão da privacidade e 

da segurança na internet levando-os a reflexão do quanto têm exposto suas vidas e 

quais riscos isso poderia lhes trazer. Por fim, a docente os auxiliaria a relembrar 

como descrever em Inglês no Clinging os dados coletados. Embora tenhamos 

cogitado a descrição oral em sala, a professora-pesquisadora considerou pouco 

provável que os estudantes falassem Inglês naquele momento: “Complicado pra 

eles, ainda mais de início, e se tiver novato, ficam com vergonha dos colegas e tem 

dia que tá cheio de novatos” (informação verbal)34. De fato, apenas uma aluna 

dispôs-se, muito timidamente, a exposição oral de suas atividades na primeira aula. 

Começamos a aula com a escolha do discente para ser “investigado” nas 

redes sociais e sua aceitação à proposta. A docente perguntou (em Inglês) o nome 

do estudante. Mediante sua resposta, ela disse: “– Nice to meet you!”. A frase 

provocou o estranhamento dos estudantes, que reagiram com risadas. Perguntamos 

se alguém sabia o que aquela frase significava. Uma das discentes respondeu com 

exatidão e ao saber o significado os colegas mudaram de postura. Os risos ante o 
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 PROFESSORA-PESQUISADORA. Reunião I. [fev. 2013]. Itabuna: 2013. 1 arquivo .mp3 (44 min., 
05 seg.). A reunião na íntegra encontra-se transcrita no anexo A no CD que acompanha esta 
dissertação. 
34

 Idem. 



61 
 

desconhecido se repetiram em outros momentos durante a pesquisa-ação. Contudo 

percebemos um movimento de transformação desse riso de aparente desdém, para 

uma curiosidade direcionada, investigativa e um desejo de conhecer mais a língua, 

manifestos nos questionamentos quanto ao que a docente dizia ou, em alguns 

casos, até a tentativa de uso espontâneo de expressões em Inglês por alguns deles. 
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Figura 7: Primeira atividade no Clinging 
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Os estudantes iniciaram a execução da atividade e a adição de alguns deles 

que ainda não eram membros do Clinging, contudo a conexão à internet, que já era 

lenta, falhou. Vários discentes do sexto ano estavam com horário vago no pátio, 

acessando a web com seus uquinhas, o que provavelmente sobrecarregou a rede. 

Esse imprevisto nos despertou para a relevância de ter sempre um plano alternativo 

para as aulas se houvesse algum impedimento para o uso das tecnologias digitais. 

Ainda com as limitações técnicas, a atividade teve a participação de alguns 

estudantes (figura 7).  

Conforme expôs a professora-pesquisadora, “[...] o 1° momento, foi de início 

um pouco tímido, mas no decorrer foi havendo descontração, melhor entendimento 

da proposta [...] Nas atividades seguintes já observei estudantes mais empenhados, 

perdendo a ‘vergonha’, o ‘medo’.” (informação verbal)35 Havia muita resistência em 

postar quaisquer informações em Inglês em sua própria timeline, os estudantes 

alegavam ter “vergonha”, contudo sentiam-se à vontade para postar dentro do 

grupo. Nas diversas outras atividades realizadas utilizamos o Google Street View36, 

o Foursquare37, a busca de imagens na web, colocados em diálogo dentro do 

Clinging com o cotidiano dos estudantes, as músicas que ouviam na rádio e em seus 

aparelhos de mp3, as novelas que assistiam, o bairro onde a escola se localizava, 

numa dialética com outras culturas sem abrir mão da sua própria (BRASIL, 2006). 

Nessas atividades despertamos nos estudantes a compreensão de que 

existem muitas maneiras através das quais podemos nos expressar e produzir 

sentidos, que é a perspectiva dos multiletramentos. Também selecionamos os 

estudantes com mais habilidade no uso das tecnologias digitais para atuar como 

monitores auxiliando os colegas com menos experiência (PAIVA; BRAGA, 2009). De 

acordo com Paiva (PAIVA, 2009b), ao atribuirmos responsabilidades aos discentes, 

mais que ensiná-los outra língua, educamos-lhes para uma participação em 

sociedade mais colaborativa e democrática. 

Antes do encerramento da primeira unidade letiva separamos um momento 

para revisão de tudo que produzimos juntos no decorrer daquele período. Para isso, 
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 PROFESSORA-PESQUISADORA. Relatório I. Itabuna: 2013. O relatório na íntegra encontra-se no 
Anexo A no CD que acompanha esta dissertação. 
36

 Recurso do Google Maps que permite visualizar as ruas em ângulos de 360º na horizontal e 290º 
na vertical ao nível do solo. As imagens foram coletadas por carros equipados com várias câmeras ou 
ainda em bicicletas para ruas de difícil acesso (WIKIPÈDIA, 2013). 
37

 Site de redes sociais em que os pares indicam locais interessantes a serem visitados, disponível 
em <http://www.foursquare.com/>. 
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utilizamos o projetor e abrimos a página do grupo Clinging. A docente gerenciou a 

tarefa, pontuando os conteúdos emergentes no processo interativo e provocando 

reflexões sobre a participação de cada discente, tal como as mudanças de atuação 

de cada um deles no ambiente online e nas aulas. Tal processo de reflexão coletiva 

participa do compartilhamento de saberes, conforme aponta Franco (2005, p. 499): 

Nesse processo reflexivo de coletar dados, registrá-los coletivamente, 
discuti-los e contextualizá-los, já se está caminhando para a construção de 
saberes e para seu compartilhamento, num processo único, dialético, 
transformador dos participantes e das condições existenciais. 
 

A aprendizagem colaborativa fez com que nós também aprendêssemos com 

os estudantes. Emergiram das atividades expressões que, embora nunca tenham 

sido ensinadas foram utilizadas por eles, a exemplo de “climb a slope”38. A 

expressão serviu para descrever como era o trajeto para escola, tendo em vista a 

ausência de placas de sinalização que ajudassem a localizá-la. Constatamos assim 

que ensino e aprendizagem estão inter-relacionados, não unidirecionalmente, antes 

o conhecimento se constroi em rede.  

Como desde a primeira unidade trabalhamos questões relacionadas ao 

espaço, na segunda propomos aos discentes a produção de um vídeo sobre o tema. 

O vídeo foi certamente um dos maiores desafios do projeto, não apenas pelas 

questões técnicas, mas porque demandava sair do costumeiro e seguro ambiente de 

sala de aula, para transpor fisicamente, os limites da escola. A professora-

pesquisadora, ainda que um pouco receosa, aceitou executar a atividade. Não 

imaginávamos, contudo, que os estudantes resistiriam à proposta, pois acreditavam 

que seria vexatório. Apresentei para eles o vídeo feito em outra escola que trabalhei 

e eles começaram a ceder, contudo foram firmes ao decidir que o vídeo não deveria 

ser disponibilizado fora do Clinging.  

O propósito do vídeo era utilizar os conceitos “there is” e “there are” em suas 

variadas formas para que eles pudessem refletir e expor sobre a situação do seu 

bairro, sua cidade, seu país. Como é o ambiente em que vivo? Tem os recursos 

básicos que necessitamos? Os estudantes criaram frases como: “There is trash next 

to the school”, “There are few buses in my city”, “There is not security in Brazil”. Cada 

um escolheu um cenário nas proximidades da escola e gravou o seu “protesto” (vide 

figura 8). É importante destacar que o vídeo foi gravado no contexto da Revolta dos 
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 Expressão em Inglês para “suba uma ladeira”. A expressão se fez necessária porque qualquer via 
de acesso para a escola passa por uma ladeira. 
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Vinte Centavos39. Consideramos esse recurso eficaz para a promoção dos 

multiletramentos e a formação de cidadãos conscientes no viver em sociedade, 

criativos e com a mente aberta para uma reforma no pensamento (MORIN, 2003; 

BORBA; ARAGÃO, 2012).  

 
Figura 8 - Frame 0’09’’ do vídeo “In” 

 
Apesar da resistência inicial, nenhuma atividade proposta teve tanta 

participação dos estudantes. Mesmo aqueles que alegaram ter vergonha de gravar, 

contribuíram, filmando, fotografando, sugerindo locações ou ao menos 

acompanhando bem de perto cada gravação. Os discentes “ficavam a redor 

querendo ver, querendo saber, querendo, né...” (informação verbal)40. Com essa 

atividade foi possível que os alunos se tornassem produtores de conteúdo e de usar 

o Inglês para tratar de assuntos reais, pertencentes ao seu universo; aproveitar a 

mobilidade que as tecnologias digitais dispõem, numa sociedade em que texto 

também é imagem em movimento, para transpor os muros da sala e da escola. 

Lamentamos não poder aproveitar o potencial das redes sociais na internet para a 

divulgação desse material, porém respeitamos a privacidade e o direito de imagem 

desses estudantes e compartilhamos o vídeo apenas no Clinging. 

                                            
39

 Uma onda de protestos que invadiu as ruas brasileiras em diversas cidades do Brasil (houve 
protesto em outras cidades do mundo também). Teve seu estopim por causa do aumento de vinte 
centavos no preço das passagens de ônibus, mas que na verdade serviu para a manifestação de 
diversas insatisfações do povo brasileiro, com seu primeiro manifesto em São Paulo no dia 13 de 
junho de 2013. 
40

 PROFESSORA-PESQUISADORA. Reunião II. [jul. 2013]. Itabuna: 2013. 1 arquivo .mp3 (35 min., 
43 seg.). A reunião na íntegra encontra-se transcrita no CD que acompanha esta dissertação. 
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Já no período final de ação do projeto realizamos outra atividade que tinha 

como tema a família e também teve resultados interessantes. Iniciamos a 

abordagem do tema exibindo no projetor multimídia um vídeo direto do site English 

Town41 onde Laura, personagem, apresentava aos telespectadores sua família em 

um álbum de fotografias, semelhante ao que fazemos com um amigo que chega em 

nossa casa. Antes de mostrar a legenda aos estudantes, perguntamos se eles 

entenderam de que se tratava o vídeo e juntos eles inferiram significados quanto ao 

que a personagem tratava, associando o que conseguiam compreender do áudio em 

Inglês e as imagens.  

O próximo passo foi a apresentação de uma imagem encontrada na internet e 

provavelmente feita por um estudante como eles: um desenho da Família 

Simpsons42 feito em uma folha de caderno que mostrava os diversas relações de 

parentesco em Inglês. A imagem foi disponibilizada no grupo para auxiliar os 

discentes a aprenderem as palavras do vocabulário que não conheciam antes. Os 

discentes foram convidados a operar reflexões e comparações entre os itens 

linguísticos que descreviam as relações familiares, os termos que tinham em 

comum, como “in-law” por exemplo, para distinguir as relações formadas a partir dos 

laços do casamento.  

Em seguida, propomos a eles a tarefa: fazer a mesma coisa que Laura fez, 

porém através de postagens no Clinging. Os estudantes deveriam escolher uma foto 

de membros de sua família e compartilhar no grupo, apresentando seus familiares 

aos colegas na legenda (figura 9), tendo para isso que fazer construções sintáticas e 

lógicas que lhe permitiriam produzir sentidos para os outros atores no processo 

interativo. Essas construções implicavam não apenas no uso da língua inglesa, mas 

na produção de linguagem multimodal. Para alguns estudantes foi possível realizar a 

atividade imediatamente, pois bastava compartilhar uma foto postada anteriormente 

em seu Facebook dentro do grupo, contudo alguns estudantes precisaram tirar 

fotografias e trazer para a sala de aula.  

A proposta, que compreendia também a tarefa de comentar as fotos dos 

pares, possibilitou que os membros do Clinging conhecessem um pouco mais uns 

aos outros, contemplando outras identidades desses sujeitos multidimensionais, 

                                            
41

 Curso de Inglês online, parcialmente gratuito, que permite aos usuários cadastrados assistir vídeos 
em diversos idiomas com legenda no idioma escolhido e em português. 
42

 Do desenho animado norte-americano “Os Simpsons”, transmitido em canal aberto da televisão 
brasileira e muito conhecido entre os estudantes. 
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para além do seu papel de professor, estudante ou colega de classe. Acreditamos 

que a partir de atividades como essa, “Professores e estudantes tornam-se parceiros 

e a língua é usada não apenas para fornecer informação, mas para fazer coisas e 

promover uma rede social colaborativa” (PAIVA; BRAGA, 2009, p. 285).  

Em concordância com Aragão (2005, 2008), compreendemos que os 

resultados são melhores quando há maior empatia entre docentes e estudantes. Há 

uma distância entre os mundos dos estudantes e professores que pode gerar 

conflitos no ambiente de aprendizagem, “pela falta de um co-emocionar mais 

harmônico e congruente. No entanto, uma maneira de encurtarmos as distâncias é 

participarmos do mundo deles, de suas conversações, de suas histórias, e convidá-

los a participarem das nossas.” (ARAGÃO, 2005, p. 118). 
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Figura 9 - Estudantes comentam postagem sobre família no Clinging 

 

A atividade desenvolvida demonstra que as redes sociais na internet são um 

ambiente propício para esse compartilhar, mesmo porque a formação de laços 

sociais é seu objetivo original. Discentes tiveram voz ativa num processo dialógico e 

interativo de aprendizagem, e assim caminhamos para o entendimento das 

diferenças, entrelaçando emoção e razão nas linguagens (MATURANA, 1998; 

ARAGÃO, 2005). Também realizamos uma tarefa sugerida por Paiva (2009b) e 

adaptada por nós para o ambiente virtual, de colecionar palavras disponíveis em 

nosso entorno offline e online que se naturalizam tanto em nossa cultura que não 

lembramos que fazem parte do léxico do Inglês; e desafiamos os estudantes a 

colocarem o Facebook em Inglês. Alguns estudantes aceitaram o desafio e 

utilizaram o site nesse idioma por alguns dias. Mesmo alegando ser mais 

complicado, eles conseguiram navegar no ambiente. 

O encerramento do projeto teve uma atividade diferenciada que começou no 

ambiente virtual, envolveu toda a escola e retornou para as redes sociais da maneira 

mais natural possível: a postagem pelos próprios estudantes. Após a introdução do 

tema “O que vestir” pela professora-pesquisadora e o estudo sobre roupas, com 

dicas de vídeos, sites e jogos que eles mesmos foram incentivados a buscar 

autonomamente na web e compartilhar com o grupo, realizamos um desfile na 

escola. Discentes de várias turmas participaram na montagem do cenário, no desfile 

em si e na apresentação em Inglês dos modelos e seus figurinos, em exibições de 

música e dança, também em língua inglesa, porém originárias de países e culturas 

diferentes. Segundo a professora: 

O evento saiu do circuito da [turma] e abalou, mobilizou, toda a escola! Foi 
uma atividade altamente dinâmica, cada um com atribuições, 
responsabilidades a cumprir, integração total na criação de figurino, 
elaboração de textos usando o idioma, é claro! O uso de equipamentos 
eletrônicos (auxílio Rádio Zueira), tecnológicos... 
 

O propósito seria a postagem de fotos em tempo real, para que os estudantes 

pudessem interagir também online, contudo não foi possível devido a alguns 

impedimentos práticos. Nossa “Fashion Week” teve premiação para modelos e 

apresentadores que receberam livros de história em Inglês, dicionários de Inglês-

Português e outros brindes (outros itens foram doados à escola para compor o 

acervo). Fotos do evento foram publicadas voluntariamente a posteriori pelos 

próprios estudantes da escola e tiveram curtidas e comentários no Facebook. 
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5.2 As interações no Clinging 

 

No capítulo anterior relatamos as características do Clinging que nos 

permitem distingui-lo como um grupo no Facebook. Todavia, importa-nos muito mais 

nesse trabalho a dinâmica ocorrida dentro do Clinging, por meio da interação entre 

seus componentes (humanos e tecnológicos).  

A adição de estudantes como membros no grupo ocorreu principalmente no 

início do mesmo, porém demorou mais que o previsto. Alguns discentes não 

declararam que não tinham perfil no SRS (uma delas, Rebeca até informou possuir, 

sem tê-lo) e descobrimos esse dado apenas observando o fluxo interativo, o que 

retardou o processo. Um desses estudantes ao declarar que não possuía cadastro 

no Facebook foi zombado por seus colegas, daí o provável constrangimento em 

declarar o fato. Outras causas de dificuldade em criar perfis e adicioná-los ao 

Clinging foram a quantidade reduzida de máquinas para dar conta de todos os 

estudantes, o curto período das aulas e a velocidade da conexão, que causava erros 

no cadastro. 

As postagens no grupo começaram de maneira tímida, com participação de 

poucos estudantes. No segundo mês do projeto as interações cresceram junto com 

o número de membros do Clinging e as contribuições foram mais variadas, servindo 

a diferentes propósitos (figura). Em junho houve uma redução no número de 

participações, para o que contribuiu o período de recesso das aulas, mas ainda 

assim houve contribuições interessantes. Em julho novo crescimento na intensidade 

de interações e a atuação de alguns estudantes pela primeira vez, demonstrando 

interesse e engajamento que perdurou até o último mês do projeto. Encerrado o 

período de ação da pesquisadora nana escola, a interação no grupo continuou, um 

resultado importante do nosso trabalho. A intensidade do fluxo interativo demonstrou 

a relevância do papel da docente enquanto agente motivador das interações e 

gerenciador de conteúdos e tempos. 
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Figura 10 - Charge publicada voluntariamente no Clinging por Daniel 

 

Ter um propósito definido motivava a participação de maior número de 

discentes, assim como ter sempre uma nova proposta, pois nas redes sociais tudo 

precisa ser atualizado com frequência. Em contrapartida, percebemos uma 

satisfação dos discentes em poder compartilhar conteúdo livre, segundo a lógica 

colaborativa da rede, postagens às quais os colegas geralmente correspondiam, por 
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meio de comentários e curtidas, a exemplo do que ocorreu na postagem da figura 

10. As postagens que os estudantes faziam eram sempre diversas: frases, charges, 

poesias, cartões virtuais. Era comum usar o ambiente para saudar os colegas e para 

expressar-se sobre as aulas. A possibilidade de criação de conteúdos pelos 

estudantes é uma vantagem do Facebook em relação aos LMS, onde as permissões 

para criar, publicar e deletar conteúdo concentram-se no professor (MEISHAR-TAL; 

KURTZ; PIETERSE, 2012).  

Observamos que estudantes que na sala muitas vezes eram inquietos eram 

atuantes no ambiente online e apresentaram um grande desenvolvimento ao longo 

das duas unidades. Interagir online parece também ter sido uma possibilidade de 

expressão para estudantes mais tímidos, a exemplo de Ana que, quieta e retraída na 

sala, participava ativamente no Clinging, sendo um dos membros com maior número 

de postagens e comentários. Assim corroboramos o apontamento de Xavier e Lyra 

(2012, p. 6), para quem  

[...] muitos indivíduos que apresentam dificuldades de se relacionar 
presencialmente, de participar de grupos e de se expor socialmente, têm no 
ambiente virtual um forte aliado, no qual ele se sente protegido e 
confortavelmente situado numa relação de domínio com a máquina.  
 

O grupo também funcionava como agenda, onde lembrávamos aos 

estudantes do que era preciso levar na aula seguinte, das atividades que 

precisavam fazer, de onde eles poderiam encontrar o material necessário para as 

aulas, a exemplo da figura abaixo: 

 
Figura 11 – Lembrete no Clinging: levar dicionários para a classe 
 

Para as professoras, os recursos do ambiente, como a marcação de amigos, 

por exemplo, eram bastante úteis para chamar atenção e atrair a participação de 

alguns discentes que interagiam pouco ou tinham diminuído o fluxo participativo, 

pois eles recebiam uma notificação43 diretamente em seu Facebook, atraindo-os 

                                            
43

 A notificação é um aviso que o Facebook emite para cada usuário no topo da página, informando 
que alguém interagiu com seu perfil, através de postagem, comentário, marcação de amigos etc.. 
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para o que estava ocorrendo dentro do grupo. Sobre os estudantes que interagiam 

pouco, a professora relatou no final da primeira unidade: 

Infelizmente, ainda há alguns estudantes que não se situaram, mostram-se 
desinteressados, que não cumprem com as atividades propostas, mas não 
estamos abandonando-os, a todo momento procuramos estimulá-los e 
saber qual o motivo da desmotivação, que segundo alguns, falta internet 
(acesso). (informação verbal)

44
 

 
Constatamos uma diferença considerável no volume de interação entre os 

estudantes que tinham mais possibilidade de acesso à internet quanto àqueles que 

tinham somente na escola. Para minimizar as diferenças, tentamos privilegiar esses 

últimos na distribuição dos computadores e considerar também o envolvimento deles 

offline, como bem expressa a fala da professora-pesquisadora numa reunião de 

planejamento: “Pois é, é por isso que às vezes eu digo: ah, não ‘tá’ tendo 

participação no grupo, não sei o que, mas ‘tá’ lá se envolvendo de algum jeito nas 

coisas, é porque eu tento entender a situação deles”45. 

Alguns desses estudantes com menos possibilidade de acesso aproveitavam 

a oportunidade da aula para interagir, mas outros retraíam-se, principalmente no 

período inicial, a exemplo de Lucas. Lucas só acessava a internet na casa de 

parentes ou amigos e interagia pouco no início. Sua dinâmica corporal em aula 

demonstrava insatisfação, principalmente quando não era possível que ele ficasse 

com um aparelho, ainda assim ele esforçava-se para fazer as atividades. A partir da 

segunda unidade sua interação no grupo cresceu junto com seu entusiasmo e 

mesmo após o encerramento do projeto ele continuou fazendo postagens no grupo e 

no perfil da pesquisadora no Facebook, expressando como a experiência foi positiva 

para ele.  

 
Figura 12 - Lucas posta mensagem na timeline da pesquisadora 

                                            
44

 PROFESSORA-PESQUISADORA. Relatório I. Itabuna: 2013. O relatório na íntegra encontra-se no 
Anexo A no CD que acompanha esta dissertação.   
45

 ____. Reunião II. [jul. 2013]. Itabuna: 2013. 1 arquivo .mp3 (35 min., 43 seg.). A reunião na íntegra 
encontra-se transcrita no anexo A no CD que acompanha esta dissertação. 
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Uma dificuldade encontrada pelo projeto foi trabalhar com os estudantes para 

que eles não se tornassem dependentes do tradutor online. Pela facilidade que a 

ferramenta dispõe era mais cômodo para os estudantes escrever em Português e 

deixar que o recurso traduzisse automaticamente, bastava copiar e colar. No 

decorrer do projeto tentamos demonstrar que, embora fosse um recurso muito útil, 

as máquinas e softwares não pensam em nosso lugar e são insuficientes para dar 

conta dos fenômenos linguísticos. Embora os estudantes tenham continuado a usar 

o recurso, percebemos algumas tentativas de comunicar-se sem recorrer totalmente 

ao tradutor46, como na postagem abaixo: 

 

Figura 13 - Ana tenta se comunicar em Inglês 

 

É interessante pontuarmos que o Clinging, assim como qualquer outro grupo 

do Facebook possui uma estrutura dinâmica. À medida que cada membro interage 

através de publicação ou comentário dentro do grupo, a publicação sobe para o topo 

da página, de modo que as interações mais recentes estão sempre em evidência. 

Embora dificulte a orientação e recuperação dos conteúdos, essa dinamicidade 

funciona como motor que gera interação e incentiva a participação ativa (MEISHAR-

TAL; KURTZ; PIETERSE, 2012). Uma alternativa para recuperação dos conteúdos, 

assim como para o acompanhamento da atuação dos estudantes seria utilizar o 

recurso “localizar” do navegador ou a barra de pesquisa do grupo e realizar a busca 

por palavras-chave ou pelo nome de perfil dos interagentes. 

Podemos dizer que há um acoplamento estrutural na deriva ontogênica do 

grupo no fluxo interativo onde o meio muda, pois o Clinging a todo tempo é 

reconfigurado, inclusive estruturalmente, mas os estudantes também se 

transformam, aprendem coisas novas, vivenciam mudanças em suas emoções, 

percepções sobre o Inglês e com isso há variações em suas ações no processo de 

                                            
46

 Podemos inferir que os estudantes tentaram comunicar-se sem depender totalmente do tradutor em 
algumas postagens observando erros cometidos que não indicam uma tradução equivocada, antes 
são erros de construções linguísticas em Inglês, a exemplo do uso da forma contracta do “I am” e o 
adjetivo “exellent” na figura. 



74 
 

aprendizagem. Há também uma mudança estrutural da representação do estudante, 

isto é, dele enquanto ator social, nó, pois suas ações no Facebook configuram seu 

perfil e criam novos laços sociais na rede. Daí a vergonha deles em fazer postagens 

na língua inglesa em sua própria timeline, pois sabiam, ainda que não nesses 

termos, que suas interações definiriam seu perfil, seu caráter de ator social naquele 

espaço, sua estrutura visível aos demais nós da rede.  

A distinção entre o que postar e não postar no perfil ou no grupo demonstra 

ainda uma distinção pelos estudantes entre seus vários papeis sociais mesmo 

dentro do Facebook. Contudo percebemos que após as interações no Clinging, 

alguns discentes gostaram tanto da experiência que passaram a usar o Inglês para 

interagir no site, independente das aulas ou atividades propostas, fora do ambiente 

do grupo, a exemplo do comentário feito por Daniel.  

 
Figura 14 - Daniel comenta espontaneamente em Inglês, foto de Raquel. 

 

O Clinging foi (e ainda é), sobretudo, um espaço de interação e 

compartilhamento. Enquanto sistema dinâmico o Clinging é muito mais que a soma 

de suas partes, mais que seus membros ou que os recursos que o Facebook dispõe 

para seus grupos. Contempla o processo interativo, se define pela conjugação do 

perfil de seus usuários, das características da plataforma que o abriga e dos padrões 



75 
 

e rupturas que emergem na convivência e nas coordenações consensuais de ações 

por meio das múltiplas linguagens em fluxo. 

Embora fosse um “grupo fechado”, todos os membros puderam abrir nele 

muitas “portas” e sinalizar caminhos. Disponibilizamos nele, por exemplo, o link do 

site de onde retiramos vídeos para aulas como uma possibilidade para que eles 

pudessem “improving their English” assistindo outros vídeos sobre os mais 

diversificados temas. Outras sugestões também foram feitas, como links de revistas, 

de páginas do Facebook que ofereciam dicas do idioma, jogos educativos online, 

dentre outros que, combinados aos conteúdos disponibilizados pelos estudantes e 

principalmente à comunicação que emergia nesse espaço, tornaram o Clinging uma 

demonstração de que os sites de redes sociais são um espaço propício para o 

conhecer de modo autônomo, interativo e colaborativo, uma expressão da 

inteligência coletiva em oposição às lógicas verticais, à semelhança do resultado 

encontrado por Faria (2010) e Borau et al. (2009). 

 

5.3 A análise dos estudantes 

 

Na pesquisa-ação todos devem estar envolvidos na reflexão e avaliação das 

ações desenvolvidas, em nosso caso, pesquisadora, professora-pesquisadora e os 

estudantes, começando por estes. Além de expressarem sua opinião sobre as aulas 

voluntariamente no Clinging, sistematizamos a coleta de dados referente às 

reflexões dos estudantes através de entrevistas e questionários. A primeira 

entrevista foi realizada no segundo mês de execução do projeto com discentes 

voluntários à participação.  

No final da primeira e da segunda unidade47 distribuímos questionários, 

bastante semelhantes (APÊNDICE D) a todos os discentes presentes, com o fim de 

realizarmos algumas comparações. Com esses dados em mãos, realizamos 

entrevistas com alguns discentes selecionados a fim de que eles se expressassem 

sobre o que escreveram nos formulários. As entrevistas eram personalizadas de 

acordo com o histórico de interação de cada discente. Aqui, apresentamos esses 

dados em duas seções: questionários e entrevistas. Eventualmente, outros dados 

                                            
47

 O segundo questionário estava previsto para ser feito online, com colagens descritivas, mas teve 
que ser feito em papel e também simplificado, devido a uma manutenção que estava sendo realizada 
no LABIN no período e o tempo que demandaria para fazer uma colagem fora do ambiente virtual. 
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são acessados para complementar, esclarecer ou ainda contrapor aqueles em 

evidência. 

 

5.3.1 Os questionários 

 

O principal objetivo dos questionários foi que os estudantes expressassem 

suas percepções sobre a experiência e a avaliassem, para que pudéssemos 

averiguar se atingimos os objetivos propostos e o que poderia ser aperfeiçoado. 

Também buscamos observar se eles percebiam mudanças na forma como viam o 

Inglês antes e depois do projeto e como se sentiam ao aprender.  

Nas respostas dos estudantes eram recorrentes expressões relacionadas à 

aprendizagem, mesmo quando a pergunta não fazia referência direta ao termo, 

dentre elas: “aprendi”, “entendi”, “não sabia”, “agora eu sei”, “aprendizagens”. Esse 

aprender parece está relacionado a uma nova percepção da língua inglesa que já 

não se mostrava “difícil”, “tão difícil”, que “nunca eu ia aprender”; agora “o Inglês 

ficou mais fácil”, “é tão fácil”, “na internet ficou muito fácil” (figura 15). A facilidade 

maior para aprender Inglês foi associada por alguns estudantes ao uso da internet, 

das redes sociais e especificamente ao Facebook. O nome do site, assim como 

expressões correlatas, a exemplo de “postar”, “grupo”, “Face”, “internet”, “redes 

sociais”, também eram frequentes em seus apontamentos. 

 
Figura 15 - Quésia descreve como vê a língua inglesa após o projeto. 
 

Ao perguntarmos sobre a experiência, eles descreveram como “bom”, “muito 

bom”, “melhor”, “excelente”, “legal”, “muito legal”, “divertido”. Nenhum estudante 

avaliou negativamente a experiência e o projeto, em nenhuma das duas etapas. No 

segundo formulário, o último item era uma avaliação do projeto em estrelinhas, 

recurso muito utilizado na internet para avaliação de vídeos e músicas. Todos os 

estudantes marcaram cinco estrelinhas (o máximo), com exceção de uma discente, 

Rebeca que marcou apenas a quinta estrelinha. Interpretamos que ela quis atribuir o 

conceito máximo, pois sua avaliação de modo geral foi muito positiva. Porém 

Rebeca provavelmente não sabia como usar o recurso das estrelinhas, pois ela era 
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uma dos estudantes que tinha menos acesso à internet e demorou de se envolver, 

alcançando baixo nível de multiletramentos durante o projeto. 

Rebeca escreveu no segundo formulário: “adorei esses dias”. Ela foi a única a 

usar esse termo que expressa uma emoção intensa, outros estudantes utilizaram os 

termos “gostei”, “amei muito”. Rebeca, no entanto, foi a aluna que apresentou maior 

resistência. Sempre ficava à margem das aulas e não se envolvia muito. Somente na 

fase final do projeto sua postura começou a mudar, coincidentemente ou não, 

quando fizemos atividades que não dependiam apenas do Facebook. Conseguimos 

então atraí-la e criar sua conta de e-mail e um perfil nesse SRS, etapa em que se 

mostrou entusiasmada. Assim, a deriva de Rebeca segue um fluxo interativo oposto 

ao de seus colegas, partindo de outras atividades e interações para por fim envolver-

se com as redes sociais na web, enquanto muitos outros manifestaram maior 

interesse nas atividades a partir da incorporação do Facebook no processo de 

aprendizagem. 

É importante pontuarmos que as atividades citadas pela aluna como as “que 

mais gostou” foram justamente as últimas, nas quais seu envolvimento foi mais 

efetivo. Como Rebeca afirmou gostar de usar as redes sociais, inferimos que seu 

afastamento pode ter sido causado não por uma rejeição à proposta e às 

tecnologias digitais, mas por um receio por não ter a mesma habilidade com os 

recursos digitais que seus colegas48. Outra questão importante que destacamos da 

análise de Rebeca apontava justamente para os multiletramentos, ao associar seu 

aprendizado de Inglês ao letramento digital (figura 16). 

 
Figura 16 - Rebeca relata, indiretamente, experiência de multiletramentos na disciplina Inglês 
 

 Felipe, outro estudante que evidenciou o entrelaçamento da aprendizagem 

de Inglês e da informática, também tinha acesso limitado à internet, porém diferente 

de Rebeca desde o início ele aproveitava as aulas para poder desfrutar dos recursos 

digitais. Os dados comprovam a proposição da BC de que cada ser responde de 

diferentes maneiras aos mesmos estímulos, não sendo passível de informação pelo 

meio, pois age segundo sua própria biologia, histórico de interações e emoções. 

                                            
48

 Lembramos que Rebeca preferiu fingir que tinha um perfil no Facebook que declarar o fato. Ao que 
parece, o âmbito de ações de Rebeca era especificado por um sentimento de exclusão. 
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Demonstram ainda a relevância de iniciativas como a nossa para o desenvolvimento 

de multiletramentos e para a inclusão digital, o que fica bastante claro no relato de 

Quésia: 

 
Figura 17 - Quésia diz o que poderia ser diferente/ do que sente falta na disciplina Inglês. 
 

Como esperávamos, a maioria dos estudantes manifestaram maior interesse, 

que pôde ser observado a partir de sua dinâmica de atuação nas aulas e também 

através dos formulários onde surgem as expressões “interessaram”, “interessante” e 

“muito interessante”. Esse interesse maior pode ter sido a causa para que 

estudantes como Lucas se dedicasse mais aos estudos:  

 
Figura 18 - Lucas relata maior dedicação aos estudos. 
 

Lucas fez esse apontamento no primeiro formulário. Já no fim do projeto ele 

disse terem sido as melhores unidades, porém diferente de seus colegas que 

relataram uma maior facilidade, o estudante destacou o seu esforço para conseguir 

e concluiu: “[...] eu vi que seria capaz de tudo é só confiar”. Reconhece, portanto, a 

responsabilidade que possui em seu próprio conhecer o que traz grandes vantagens 

para sua aprendizagem. Lucas também foi um dos estudantes que afirmaram que 

após o projeto conseguiam se expressar em Inglês, assim como Ana, e Priscila, cujo 

relato copiamos aqui: 

 
Figura 19 - Priscila afirma ganhos em habilidades comunicativas 
  

Emerge em alguns formulários também um sentimento de coletividade, de 

pertença a um grupo, embora as perguntas fossem direcionadas para resposta das 

percepções individuais, sentimento evidenciado através das expressões: 

“aprendemos”, “estamos aprendendo”, “participar”, “eu e meus colegas”, “nosso”, 

“nós”, “a gente”, “todos nós”. Algumas outras palavras presentes na avaliação dos 
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estudantes que chamaram nossa atenção foram: “curiosidade”, “importante”, “futuro”, 

“fantástico”, “novas”, “distração”. 

Questionados sobre o que sentiam falta no projeto e o que poderia ser 

mudado, as respostas foram diversificadas. Os únicos pontos apontados por mais de 

um estudante foi em maior número o uso do Facebook em todas aulas (porque 

embora as atividades girassem em torno do site, nem sempre ele era acessado pois 

outras tarefas e recursos eram explorados para cumprimento das propostas) e um 

maior uso do livro, citado por três discentes. Um dos discentes disse, ao seu modo, 

sentir falta de algumas atividades voltadas para gramática, e outro, da tradução de 

textos. Percebemos na diferença das demandas apresentadas pelos estudantes a 

relevância de integrar o uso das redes e das ferramentas digitais na aula, com os 

materiais didáticos já usados e com as crenças e formas tradicionais dos estudantes 

de se comportar.  

Quanto às atividades favoritas as opiniões também foram bastante diversas. 

Vários estudantes citaram as atividades no grupo de maneira generalizada, contudo 

as mais citadas especificamente foram o vídeo, a gincana de colecionar palavras, o 

desfile e a tarefa com músicas. Percebemos que as atividades que atravessam o 

limite da sala de aula atraem muito os estudantes, o que já é possibilitado pelos 

ambientes online (PAIVA, 2001; SOTO, MAYRINK, GREGORIN, 2009), contudo as 

aulas presenciais também podem traspassar as paredes da sala com resultados 

muito positivos. Confirmamos que também traz bons resultados trabalhar com coisas 

que os estudantes já gostam, dando liberdade para eles fazerem suas próprias 

escolhas, como demonstra o relato de Daniel na figura abaixo: 

 

Figura 20 - Daniel justifica sua preferência pela atividade com músicas 

 

Pudemos observar que a tarefa realmente motivou esse estudante, que 

realizou mais postagens no Clinging relacionadas ao tema do que havia sido 

requerido pela professora-pesquisadora. Como Paiva (2005) observa, as atividades 

com música são associadas pelos estudantes a uma aprendizagem mais 

significativa e quando se tem por foco o sentido,  a gramática é internalizada. 

Outro questionamento do formulário foi se os estudantes avaliariam de forma 

diferente a aprendizagem de Inglês que se atêm às metodologias tradicionais ou a 
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que compreende também as redes sociais, a fim de compreender se as redes 

sociais favorecem emoções positivas com a aprendizagem e o envolvimento dos 

estudantes49. Ao desenharem como se sentiam ao estudar Inglês com as redes, a 

maioria dos estudantes representou-se mais feliz que quando aprendia sem usar 

esse recurso, para que a descrição das expressões eram várias: assustada, 

entediada ou “normal” (descrição de seu próprio desenho feito por Quésia), a 

exemplo de Daniel, cujos traços do rosto estavam muito mais retos e sérios fora das 

redes sociais, enquanto ao estudar Inglês no ambiente online estava mais feliz: 

 
Figura 21 - Daniel representa através de emoticons como sente-se ao aprender nas redes sociais e 
na sala de aula. 
 

Atraiu nossa atenção que, do mesmo modo que na figura 21, o desenho de 

muitos estudantes se assemelhavam aos emoticons, recurso muito utilizado por eles 

para se expressarem no ciberespaço. Um desenho, contudo, fugiu bastante desse 

padrão, o de Raquel, uma das alunas mais atuantes no Clinging: Em sua 

representação estudando Inglês nas redes sociais Raquel aparece sozinha, feliz, em 

pé indo ao encontro de um computador onde a página do Facebook está aberta. Na 

sala de aula aparece bem menor, sentada, embora também feliz, e a professora 

aparece em pé, junto ao quadro negro, com o cabeçalho de fundo. Sua ilustração 

                                            
49

 Convém destacarmos que a aprendizagem com apropriação das redes sociais que propomos neste 
trabalho integra em sua sistematicidade o uso das redes e das tecnologias digitais na aula com os 
materiais didáticos comumente utilizados. Porém, para fins de entrevista e percepção das 
possibilidades acrescentadas pela utilização dos SRS, utilizamos os termos “aula tradicional” para 
descrever os processos de ensino que não exploram os recursos digitais e “aula nas redes sociais” 
para nos referir a integração de diversos suportes para a promoção de uma aprendizagem complexa. 
Contudo, em reflexões posteriores à coleta percebemos que a abordagem utilizada nos questionários, 
assim como na colagem descritiva da professora, não foi adequada, transmitindo uma ideia 
dicotômica, como se as duas metodologias fossem polos antagônicos, ao contrário do pretendido 
aqui, que é demonstrar como as redes sociais favorecem a sistematicidade e as emoções. Apesar do 
equívoco na abordagem, os dados coletados foram relevantes para compor as respostas da 
pesquisa, portanto optamos por utilizá-los. 
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revela que nas redes sociais ela estava em evidência, enquanto no outro espaço o 

professor era quem assumia o papel principal no processo de ensino e 

aprendizagem. Mostra também pela posição da aluna que nas redes sociais seu 

papel é mais ativo e autônomo, enquanto na segunda imagem ela está 

aparentemente mais passiva. 

 

 
Figura 22 - Raquel representa como se sente ao aprender nas redes sociais e na sala de aula 

 
A última pergunta subjetiva dos dois questionários foi a mesma: “O que 

mudou na sua forma de ver o Inglês depois desse projeto?” Além das respostas 

apresentadas ao longo dessa seção, que abordavam a disciplina como mais fácil, 

divertida e interessante, facilitando a comunicação no idioma, destacamos aqui a 

resposta de Tiago, com quem também damos início a apresentação dos dados 

coletados na entrevista na próxima seção. 

 
Figura 23 – Tiago diz que Inglês passou a ser a melhor matéria para ele. 

 

5.3.2 As entrevistas 

 

Escolhemos três estudantes que se voluntariaram na primeira entrevista para 

participarem da segunda. Utilizamos como critério para seleção o desenvolvimento 

desses estudantes ao longo do projeto, além de serem três estudantes com perfis 

diferentes. A Biologia do Conhecer destaca que tudo é dito por um observador a 

outro observador e nós queríamos ouvir o que observadores com histórico de 
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operações distintos tinham a dizer sobre a nossa pesquisa. Nessa perspectiva, 

acreditamos ser importante descrevê-los, trabalho que iniciamos por Tiago. Ele era 

um dos estudantes mais inquietos da turma e era possível notar que o discente 

gozava de forte influência sobre seus colegas. Todavia ele se envolvia com as 

atividades, principalmente as etapas desenvolvidas nas redes sociais.  

Tiago se mostrou bastante coerente em seus apontamentos, tanto nos 

questionários quanto nas duas entrevistas. Sua atividade favorita foi a de músicas e 

sempre avaliou o projeto como “bom”, “legal”, “melhor”. Afirmou que com as redes 

sociais fazendo parte do processo de aprendizagem: “[...] eu fico mais motivado, dá 

mais interesse” (informação oral)50. A fala de Tiago corrobora o que ele já havia 

apontado em questionário e que também foi sugerido por Ana em entrevista, ao 

declarar que gosta de estudar no Facebook porque acha “legal, é muito 

interessante”. Podemos então dizer que a interação nas redes se apresenta como 

uma possibilidade para aumentar o interesse pela aprendizagem.  

Já contamos um pouco sobre Ana, aluna dedicada, porém tímida. Ela 

registrou essa emoção pela primeira vez quando perguntamos por que se 

expressava mais nas redes sociais que na sala de aula: “Porque desde pequena eu 

tenho vergonha, minha mãe sempre fala pra eu tirar isso de mim... Aí quando a 

professora manda eu ler alguma coisa, falar alguma coisa, aí eu falo que eu não 

quero ler, mas em casa eu leio pra mim mesmo.” Declarou ainda que as redes 

sociais era um espaço onde ela interagia nas linguagens: “[...] mas no Facebook eu 

converso (risos) com meus amigos e faço ‘compartilhação’” (informação oral)51. 

Conquanto não tenha sido citado em nenhum dos questionários, o mesmo 

sentimento foi expresso por Marcos quando perguntamos por que ele participava 

pouco das aulas, apesar de ter facilidade para aprender: “É vergonha” (informação 

oral)52. Sua timidez era tamanha que para que ele aceitasse gravar o vídeo 

precisamos esperar que todos os seus colegas fossem embora, entretanto já 

consideramos sua participação uma grande conquista. Diferente de Ana, o acesso 

                                            
50

 TIAGO. Entrevista III. [nov. 2013]. Entrevistadora: Iky Anne Dias. Itabuna: 2013. 1 arquivo .avi (05 
min., 34 seg.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no anexo C no CD que acompanha esta 
dissertação. 
51

 ANA. Entrevista II. [nov. 2013]. Entrevistadora: Iky Anne Dias. Itabuna: 2013.1 arquivo .avi (12 min, 
04 seg.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no anexo C no CD que acompanha esta 
dissertação. 
52

 MARCOS. Entrevista IV. [nov. 2013]. Entrevistadora: Iky Anne Dias. Itabuna: 2013. 1 arquivo .avi 
(04 min., 56 seg.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no anexo C no CD que acompanha 
esta dissertação. 
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de Marcos à internet era muito limitado. A única lan house próxima a sua casa 

estava constantemente fechada devido aos assaltos frequentes o que contribuiu, 

segundo ele, para que interagisse muito pouco nas redes sociais durante a 

pesquisa-ação. 

Mesmo considerando “bom” o uso do Facebook nas aulas de Inglês e que 

através dele “aprendemos muito mais coisas interessantes”, ele quem apontou sentir 

falta da tradução e justificou na entrevista o porquê: “Porque aprende mais a 

respeito do Inglês” (informação oral)53.  Marcos frequentemente nas aulas ficava 

lendo o dicionário e aos poucos demonstrou que tinha facilidade com a fonética da 

língua. Todavia, apresentava dificuldades na contextualização do que sabia sobre a 

língua, o que reforça a percepção de que, mais do que aprender “a respeito” de uma 

língua, dominar sua gramática e regras, devemos aprendê-la e saber usá-la para 

produzir sentidos na interação.  

Acreditamos que conseguimos ajudar Marcos, principalmente no tocante a 

vencer sua vergonha e participar cada vez mais das aulas, compartilhando saberes 

e desenvolvendo habilidades. Contudo isso aconteceu principalmente porque 

Marcos tinha “felicidade de ‘tá’ aprendendo as coisas” (informação oral)54, como 

relatou na entrevista. Na felicidade nos tornamos mais expansivos e foi essa emoção 

que fundamentou as ações de aprendizagem de Marcos, tornando-o predisposto a 

empenhar-se na disciplina, ser mais participativo, trilhando os seus próprios 

caminhos e superando limitações. 

Ana usou outra emoção para descrever sua experiência. Tanto nos 

questionários quanto nas entrevistas, a estudante utilizou com frequência, 

expressões relacionadas a gostar: “gostei”, “gostava” ou com mais intensidade 

“gostei muito”, “amei demais”. Ana declarou que gostava de Inglês, mesmo antes do 

projeto, mas agora “na aula de Inglês eu entro no Facebook, eu acho muito legal 

porque, assim, a gente não fica só no caderno, só nas atividades. Eu entro todo dia 

no Facebook, eu entro lá no grupo, vejo as coisas que as pessoas compartilham” 

(informação oral)55.  

                                            
53

 MARCOS. Entrevista IV. [nov. 2013]. Entrevistadora: Iky Anne Dias. Itabuna: 2013. 1 arquivo .avi 
(04 min., 56 seg.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no anexo C no CD que acompanha 
esta dissertação. 
54

 Idem. 
55

 ANA. Entrevista II. [nov. 2013]. Entrevistadora: Iky Anne Dias. Itabuna: 2013. 1 arquivo .avi (12 
min, 04 seg.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Anexo C no CD que acompanha esta 
dissertação. 
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Ana atribuiu valor às trocas, ao processo interativo e aos laços formados no 

ambiente virtual, tanto que quando abrimos espaço para que ela acrescentasse 

qualquer coisa além das perguntas feitas ela manifestou o seu desejo de que o 

compartilhamento com os amigos tivesse continuidade. Entretanto, ao perguntarmos 

por que não queria que pessoas de fora da classe participassem do grupo, ela disse: 

“Eu acharia melhor que ficasse só entre a gente”56.  Tiago, que também se opôs, 

justificou dizendo: “Porque a gente não tem a mesma intimidade que tem o pessoal 

da sala”. As falas confirmam um sentimento de pertença a um grupo coeso e íntimo, 

onde há confiança para interagir e operar nas linguagens. 

Segundo Aragão (2008, p. 305), “trabalhar com quem se conhece é mais 

produtivo”. O autor citou que em sua pesquisa os participantes sentiam-se 

ameaçados pelos “estranhos”, tinham medo do que esses “estranhos” poderiam 

pensar deles o que limitava sua expressão oral.  Diante dos dados apresentados e 

da citação feita, assim como da experiência já citada de Silva (2013a; 2013b), 

parece que o grupo fechado entre nós realmente deixava os estudantes mais à 

vontade para interagir, confirmando que fizemos a escolha certa no contexto em que 

trabalhávamos. Cada turma tem suas características e cabe ao docente avaliar e 

perceber as melhores configurações para execução das propostas em adequação 

às condições do meio e aos agentes na dinâmica interativa. 

Em suma, encontramos nas entrevistas feitas coerências entre os relatos 

orais e escritos, os mesmos grupos de palavras emergentes e uma excelente 

aceitação da proposta pelos diferentes perfis de estudantes. Podemos dizer com 

segurança que todos eles, mesmo os que inicialmente foram resistentes, gostaram 

da experiência de aprender Inglês nas redes sociais. Todavia, como todo sistema 

vivo, o operar de cada estudante foi feito em conformidade com sua estrutura, suas 

disposições corporais (emoções), seu histórico de operações, imbricados a outros 

aspectos do seu viver, tais como sua condição socioeconômica. Isto é, vários 

processos envolveram-se no conhecer desses estudantes, na congruência de suas 

relações internas com os meios em que operam. Temos assim que cada discente 

vivenciou a experiência a seu modo e segundo seu próprio tempo, sem que nós 

pudéssemos determinar suas ações. 
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 ANA. Entrevista II. [nov. 2013]. Entrevistadora: Iky Anne Dias. Itabuna: 2013. 1 arquivo .avi (12 
min, 04 seg.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Anexo C no CD que acompanha esta 
dissertação. 
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Com sua análise, os discentes revelaram a diferença no domínio de suas 

emoções ao acrescentarmos as tecnologias digitais e as redes sociais aliadas a um 

novo modo de conceber o conhecer e o processo de ensino e aprendizagem. Eles 

expressaram de diversas formas que se sentiam mais felizes, que as aulas eram 

mais divertidas e interessantes, que a experiência foi muito boa, legal para eles, ou 

seja, aprender era mais prazeroso. E por estar mais aprazível eles mudaram o seu 

modo de agir, de se comportar em sala de aula, de encarar as atividades e de ver a 

disciplina.  

Um dia, após o término da aula, um discente, Paulo, me abraçou e disse: 

“Professora, por que tem só uma aula de Inglês? Deveria ter mais”. Aquele foi um 

momento marcante e demonstrou que as ações do projeto estavam sendo bem 

sucedidas e que estava havendo um emocionar favorável dos estudantes, eles 

estavam realmente se interessando pela disciplina. É importante pontuarmos que 

Paulo era estudante repetente e demorou um pouco até começar a participar de 

modo ativo nas aulas, mas ao final do projeto era um dos estudantes mais 

dedicados, envolvendo-se em todas as propostas, confirmando que a combinatória 

de emoções dos seres no conviver especifica o seu curso e os resultados (aqui 

positivos) para os elementos em interação. 

A declaração de Paulo não foi a única boa surpresa na imprevisibilidade de 

nossas interações. Quando após o término de minha participação nas aulas fui à 

escola para aplicar o segundo questionário, os estudantes e a professora-

pesquisadora prepararam para a pesquisadora uma festa de agradecimento e 

despedida. Um momento especial, registrado em fotografias e que trouxe também os 

resultados mais especiais desta pesquisa: os estudantes me escreveram bilhetes, 

muitos deles em língua inglesa, dos quais mostro alguns na figura 24.  

 
Figura 24 - Cartões confeccionados pelos estudantes 
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Além da expressão de carinho, foi muito recompensador perceber que os 

estudantes quiseram e conseguiram utilizar o Inglês para produzir sentidos e 

interagir socialmente. Semelhante aos resultados alcançados por Ribeiro-Castro e 

Regattieri (2007) a busca por novas metodologias combinadas ao uso das 

tecnologias digitais, enriqueceu a prática pedagógica e contribuiu para que a 

experiência de aprendizagem fosse mais prazerosa, como os depoimentos dos 

estudantes demonstraram. Assim, confirmamos que tornar o ambiente e as aulas 

agradáveis é sim possível e traz resultados muito positivos, não só para os 

estudantes, mas também para o professor (LEFFA, 2003, ARAGÃO, 2007), como 

demonstraremos a partir de agora. 

 

5.4 A análise da professora 

 

Além da reflexão dos estudantes, importa-nos muito nesta pesquisa a ação 

reflexiva da professora-pesquisadora. Tivemos muitos momentos de análise durante 

o planejamento e também solicitamos a docente que sistematizasse suas reflexões 

em relatórios, os quais foram feitos ao final da primeira e da segunda unidade, 

analisando cada uma delas, e um terceiro relato, registrando sua perspectiva geral 

sobre o projeto. Esses relatórios eram livres, não houve qualquer prescrição de 

como a docente deveria fazê-los. Realizamos também a atividade de colagem 

descritiva57 com a professora-pesquisadora via e-mail e a partir desses dados 

realizamos a entrevista final. A partir da prática reflexiva é possível que os 

professores possam desenvolver formas de refletir com os estudantes sobre 

questões do cotidiano criando um sentido maior para suas ações e para a disciplina. 

 

5.4.1 Os relatórios 

 

 A professora-pesquisadora introduziu seu primeiro relatório com a seguinte 

frase: “As aulas de Inglês na turma [nomenclatura da turma] ganhou uma nova 

‘roupagem’, ou seja, uma maneira muito mais interessante, contextualizada de 

ensinar e aprender” (informação oral).58 Mencionamos essa passagem não apenas 

                                            
57

 A colagem descritiva na íntegra encontra-se no anexo A no CD que acompanha esta dissertação. 
58

 PROFESSORA-PESQUISADORA. Relatório I. Itabuna: 2013. O relatório na íntegra encontra-se no 
Anexo A no CD que acompanha esta dissertação. 
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por ela ser inicial, mas por expressar elementos que se repetem nas declarações da 

docente. Destacamos primeiramente a inovação e a criatividade, ideias a que 

recorrentemente a docente associou nossa pesquisa-ação em seus registros através 

de expressões como “nova”, “inovadora”, “criativa”, “criar”, “ideias”.  

Junto a esse conceito identificamos também o de mudança, utilizado para 

descrever sua prática, assim como as ações dos discentes: “Tanto na aprendizagem 

quanto no comportamento está havendo mudanças satisfatórias.” (informação oral)59 

A ideia de transformação aparece nos três relatórios, expressando a contínua 

mudança na deriva ontogênica, e é reconhecida pela professora como processual:  

percurso constituído de práticas que foram se modificando e foi permitindo 
alcançarmos importantes avanços no que diz respeito ao papel educador, 
formador, alunado, o que atribui à língua estrangeira uma importância 
equivalente às demais disciplinas (informação oral).

 60
 

  
É possível observar no final do excerto destacado um sentimento de 

valorização da disciplina, o que condiz com relatos de estudantes. Contudo, nós 

pudemos perceber também uma auto-avaliação mais positiva da professora-

pesquisadora em relação ao seu trabalho. No início ela avaliou sua prática como 

“muito simples” e que não tinha “nada de novidade”, mas com a pesquisa-ação ela 

reconhece que com a mudança nas práticas houve avanços em seu papel de 

educadora. Diz que as aulas “tomaram uma vertente diferente, desafiadora, 

inovadora, pois constitui-se de criações, condições para uma aprendizagem voltada 

para a tecnologia, o uso das redes sociais na internet” (informação verbal)61. 

Podemos dizer que houve aprendizagem, pois os estudantes vivenciaram 

mudanças na deriva ontogênica em congruência com as transformações do meio e 

às interações vividas nele, que foram ressaltadas pela docente na busca dos 

estudantes em se comunicar no idioma e participar das propostas. No primeiro 

relatório a professora declarou: “hoje, aos poucos, a maioria já elabora frases 

simples e ainda se interessou em pronunciar tudo certinho, correto como tem que 

ser!” No segundo relatório a professora enfatizou a “participação geral” e a liberdade 

na interação. Já no relatório final ela disse: “Senti a turma mais interagida, querendo 

a todo tempo aplicar a língua a contextos reais de uso!”, ou seja, houve um maior 
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 PROFESSORA-PESQUISADORA. Relatório I. Itabuna: 2013. O relatório na íntegra encontra-se no 
Anexo A no CD que acompanha esta dissertação. 
60

 ____. Relatório II. Itabuna: 2013. O relatório na íntegra encontra-se no Anexo A no CD que 
acompanha esta dissertação. 
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 ____. Relatório III. Itabuna: 2013. O relatório na íntegra encontra-se no Anexo A no CD que 
acompanha esta dissertação. 
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envolvimento dos estudantes no conversar. A professora, antes focada no ensino 

das regras gramaticais e de itens isolados, começou a valorizar a contextualização 

do idioma nas interações.  

A docente relatou que diante das maneiras que trabalhávamos com a língua, 

através de propostas “bem elaboradas” e executadas com a intenção de “favorecer, 

colaborar para um aprendizado efetivo e prazeroso”, ela observou os estudantes 

mais “estimulados”, “animados”, “interessados”, “motivados”. Esse dado é 

confirmado por ela em todos os relatórios, de modo que destacamos aqui um trecho 

do primeiro e outro do último: 

Noto estudantes mais interessados em participar das aulas, realizar 
atividades, enfim, estudantes querendo realmente aprender principalmente 
por estarmos oportunizando-os a trabalharem com as redes sociais, 
especialmente o Facebook do qual tanto gostam.

62
 

Os estudantes mostraram-se dispostos, motivados, pois o processo estava 
acontecendo de modo criativo, agradável, passaram a utilizar o Inglês na 
rede social com que mais estão familiarizados que é o Facebook.

63
 

 

A professora-pesquisadora declarou que foi “muito gratificante”, “muito bom 

de ver” o estímulo dos estudantes, sua dedicação, envolvimento e desenvolvimento 

na disciplina. Em seus relatos a docente demonstra ainda a recursividade das 

ações/emoções suas e dos discentes no fluxo interativo. Ao apontar outras 

possibilidades de ensino e aprendizagem e propor atividades mais prazerosas, 

coerente com as expectativas dos estudantes, contribuiu para que eles se 

interessassem mais em aprender, ao que ela, enquanto docente, também se sentiu 

estimulada. 

Muitas outras idéias vieram à mente porque quando o professor nota o 
interesse, a participação, a vontade de querer mais do estudante, ele sente-
se estimulado a também querer proporcionar, criar oportunidades diversas 
para seu estudante aprender de forma criativa, envolvente, e não apenas 
mecânica!

64
 

 

Percebemos que, de fato, aquilo que o docente faz, o seu comportamento, as 

habilidades do professor em motivar os estudantes são centrais para a 

aprendizagem (MORAN, 1995), todavia a conduta dos estudantes também significa 

para o docente na convivência. Assim, o professor também vivencia mudanças em 

suas emoções que fazem diferença na forma como ele opera em sala de aula, num 
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fluxo recursivo de coordenações consensuais de conduta de coordenações 

consensuais de conduta. 

 

5.4.2 A colagem descritiva e a entrevista final  

 

 Durante a entrevista, a professora-pesquisadora ratificou o entrelaçamento 

entre suas ações/emoções e dos discentes de forma positiva ao trazer as redes 

sociais para o ensino e a aprendizagem de Inglês. Ao questionarmos “Como você se 

sentiu na sala com o uso das redes sociais para o ensino/aprendizagem de língua 

estrangeira?” e convidá-la a refletir sobre os elementos, o contexto e as razões que 

a levaram a sentir-se assim, a professora selecionou a seguinte imagem: 

 

Figura 25: Como a professora se sente 

 

Convidada a justificar a imagem selecionada durante a entrevista final, a 

docente afirmou: 

Ah, eu me senti feliz, né. Uma moça dando legal, pessoas rindo, a mulher lá 
atrás com o braço erguido no sentido de vitoriosa, né? Porque foi uma coisa 
boa, a gente só em rever os conceitos, só em ver a carinha dos estudantes, 
enfim, as ideias fluindo, eles com boa vontade, estudantes que malmente 
abriam a boca. [...] Eu me senti, acho que foi isso, realizada, satisfeita, 
alegre por ‘tá’ fazendo uma coisa diferente (nformação verbal)

65
. 

 

Ao representar-se imageticamente como uma vitoriosa, a docente revela que 

sente ter vencido a batalha que escolheu como imagem para demonstrar o que 

significa ser professor de LE hoje. O grande desafio para ela seria o mesmo 

apresentado por Paiva (2005): derrubar barreiras e mostrar aos estudantes a 

importância do Inglês, pois ele vem até nós cotidianamente. Na perspectiva da 

professora-pesquisadora nós começamos a alcançar isso, portas foram se abrindo e 
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os estudantes começaram a perder “aquela ideia de que o Inglês é chato, de que a 

gente só vê as regras. Ele [o estudante] pode de uma forma lúdica, alegre, divertida, 

ele fazendo tudo, não só o professor. Então é quando a gente se sente bem” 

(informação verbal)66. 

Permeia a sua fala uma noção de empoderamento dos estudantes através da 

autonomia e responsabilidade pela própria aprendizagem. Essa é a ideia transmitida 

pelas imagens escolhidas pela professora na colagem ao perguntarmos como ela 

representaria seus estudantes nas aulas onde predominam as metodologias 

tradicionais e outra nas aulas que abarcam também as redes sociais (figuras 20 e 

21, respectivamente). Constatamos semelhanças nas ilustrações selecionadas pela 

docente e àquelas feitas por Raquel através de desenhos.  

 

 

Figuras 26 e 27 – Percepção da professora sobre alunos, na aula tradicional e com as redes sociais. 
 

A docente explica as imagens selecionadas da seguinte maneira: 

Foi, o professor sendo o condutor da aula, os estudantes só reproduzindo 
aquilo que o professor propõe. Na aula tradicional você vê que até o jeitinho 
todo arrumadinho, tudo bonitinho escrevendo aquilo que “tá” no quadro. E a 
outra imagem, ‘né’, até o semblante dos estudantes, vamos dizer assim, 
com uma cara prazerosa, alegre, divertida [...] Quando você mostra a 
imagem atual você vê os estudantes capazes, ‘né’! (informação verbal)

67
 

 

A docente reforçou a importância da voluntariedade para o desenvolvimento 

de propostas como as realizadas aqui e pontuou a boa aceitação dos estudantes à 

estratégia de aprendizagem com o uso das redes sociais. Assim, avaliou sua 

participação no projeto como um trabalho em equipe, reiterando o sentimento de 

coletividade expresso por alguns estudantes. 

 
 

                                            
66

 ____. Entrevista I. [jan. 2014]. Entrevistadora: Iky Anne Dias. Itabuna: 2013. 1 arquivo .mp3 (17 
min., 20 seg.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no anexo A no CD que acompanha esta 
dissertação.  
67

 Idem. 



91 
 

 
 
 
 
Então precisou, você viu a imagem de mãos dadas, unidas, todos juntos, 
porque realmente, sozinha eu não teria condição de dar esse passo [...] a 
gente tem que tá em contato com o outro, com outras cabeças, outras 
ideias, outras atitudes, outros tudo e só vai somar. Todo mundo junto ali 
num pensamento só, a coisa vai fazer sucesso, pode não conseguir cem por 
cento, mas vai ser um bom resultado pra todo mundo (informação verbal)

68
. 

 

Apontou ainda a colaboração da pesquisadora “trazendo idéias reais, 

estimulantes” que relacionamos à relevância de uma política de trocas efetivas e 

contínuas entre universidade e escola. Como pontua a professora, a participação 

dos acadêmicos deve servir à proposição de alternativas aplicáveis, condizentes 

com cada meio (RIBEIRO, 2007) e tem um papel crucial para “derrubar barreiras”. O 

resultado “foi uma coisa tão bonita, que foi uma coisa tão interessante, tão 

prazerosa, a gente sentia a alegria dos meninos” (informação oral)69. Ao 

questionarmos o motivo de não aplicar o projeto a outras turmas apesar do sucesso 

com a turma do oitavo ano, a docente apontou o curto tempo das aulas, pois não 

havia quem preparasse o ambiente com antecedência. Expôs, porém, o desejo de 

dar continuidade: “mas é um projeto que fica na minha cabeça, na minha mente pra 

agora 2014, muita coisa eu quero aplicar” (informação verbal)70.  

Na turma escolhida a docente tentou continuar as ações e realizou algumas 

atividades, a exemplo de uma em que os estudantes foram convidados a fazer 

postagens em minha linha do tempo ou no grupo. Contudo o LABIN estava fechado 

para manutenção, inviabilizando novas tarefas. Por fim, a professora-pesquisadora 

demonstrou mais uma vez ter consciência de seu papel: “A ideia foi lançada agora aí 

vai depender de mim, vai depender dos meus alunos, como eu quero conduzir as 

minhas aulas, repensando a minha prática [...] E tendo um bom planejamento”. 

 

5.5 Algumas reflexões 

 

Com base nas análises apresentadas, observamos que o uso das redes 

sociais na internet favoreceu a aprendizagem de Inglês dos estudantes assim como 
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uma reflexão produtiva por parte da professora sobre suas práticas de ensino, 

apesar das diversas limitações de acesso de alguns estudantes e de ordem 

tecnológica na escola que demandavam rearranjos do sistema e dos planos de 

aulas. Confirmamos que o prazer, a cooperação, o respeito recíproco, a auto-estima 

e a auto-confiança são aspectos afetivos “contagiosos” (ARAGÃO, 2007) de 

professor para estudante e vice-versa no conviver.  

Vimos também que ao trazer as redes sociais para os processos de ensino de 

aprendizagem houve ganhos para a interação e participação, ajudando estudantes a 

vencer a timidez e o medo - disposições corporais inibidoras da aprendizagem, e 

contribuíram para que eles se tornassem mais motivados e interessados - emoções 

que atuam catalisadoras do aprendizado. Essa foi uma alternativa que encontramos 

para que a escola, as aulas, as práticas, enfim, o meio de aprendizagem, fosse mais 

condizente à realidade dos discentes em constante mudança. Dessa maneira seu 

desinteresse (PAES; JORGE, 2009) foi dando lugar ao interesse e ao engajamento, 

comprovando que é sim possível vencer as resistências e envolvê-los. Ainda mais, o 

prazer de aprender despertou sua ação, levou-os a buscar além daquilo que lhes 

apresentávamos, numa clara demonstração de que as emoções envolvidas num 

fluxo de interações especificam o seu curso. 

Constatamos que esses espaços de interação online possuem recursos que 

possibilitam seu uso para o desenvolvimento de um conjunto complexo de 

habilidades em línguas estrangeiras, como propõem as OCEM (BRASIL, 2006). 

Percebemos transformações nas relações na aprendizagem, com maior atividade e 

autonomia dos estudantes que produziam e interagiam mais na língua que estavam 

aprendendo, facilitando a comunicação e desenvolvendo um pensar em rede, com 

uma avaliação final positiva pelos discentes, semelhante aos resultados encontrados 

por Borau et al. (2009), Faria (2010), Albuquerque-Costa e Hernandes (2011) e Silva 

(2013a, 2013b).  

As reflexões aqui realizadas, apoiadas nos dados coletados e fundamentadas 

no referencial teórico, nos dão as condições necessárias para responder as 

perguntas feitas no início deste trabalho, conforme faremos nas considerações 

finais, no próximo capítulo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mover-se de uma didática alfabetizadora para um ensino de Inglês pela 

pedagogia dos multiletramentos é tão necessário quanto desafiador. Nós trazemos 

conosco para a sala de aula mundos e referências que por muitas vezes vão se 

estabilizando em nosso viver de tal forma que pautamos nossas ações neles sem 

nos dar conta e por muitas vezes pensamos que estamos fazendo algo novo quando 

apenas mascaramos velhas práticas. Daí a relevância que a pesquisa-ação dá à 

reflexão, pois é no ato de refletir na linguagem que começamos a desestabilizar 

crenças e hábitos sedimentados (ARAGÃO, 2008). 

Ao iniciar o ano letivo, o estudante que por dois anos aprendeu os mesmos 

conteúdos nas aulas de Inglês traz consigo um sentimento de frustração e 

incapacidade por não encontrar sentido na aprendizagem de um idioma que lhe 

parece inútil e estranho. Esse ciclo que não avança desanima também o professor 

que, com uma carga horária excessiva e muitas responsabilidades para dar conta, 

encontra no ostracismo um pouco de conforto, pois quem está quieto tende a 

continuar quieto. Contudo, na verdade, o próprio docente se torna cada vez mais 

insatisfeito e também anseia por mudanças.  

Esta pesquisa-ação surgiu como uma perturbação desse sistema de ensino e 

aprendizagem e possibilitou transformações a partir do estudo da linguagem com 

foco na produção de sentidos, como ocorreu em Aragão (2005, 2007, 2008), Borau 

et al. (2009) e Faria (2010), dentre outros. Decidimos acreditar no potencial atrativo 

das redes sociais na internet, e mais especificamente do Facebook, para seduzir a 

curiosidade e o interesse dos estudantes a fim de que esses saíssem da emoção 

que configurava a sala de aula de Inglês como uma mesmice e usassem o idioma 

para interagir, desenvolvendo a linguagem nesse conviver. 

Com as práticas multiletradas nas redes sociais, os discentes fluíram de 

emoções de desinteresse, vergonha e medo, que levavam alguns a manifestar 

posturas jocosas como uma forma de autodefesa, para emoções distinguidas por 
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eles como alegria, interesse e amor. Nesse emocionar novos domínios de ações 

foram modulados, mais favoráveis à aprendizagem em que os estudantes tiveram 

percepções mais positivas sobre o Inglês e o próprio aprender. Demonstraram uma 

postura mais confiante e interessada, dispostos a se empenhar e assumir a 

responsabilidade por sua própria aprendizagem. 

Todos nós do grupo passamos por mudanças na deriva ontogênica. A 

professora antes desanimada, sem grandes expectativas e sem valorizar muito seu 

trabalho, também se sentiu mais satisfeita, vitoriosa e alegre ao ver seus estudantes 

com disposição para aprender. Enquanto pesquisadoras, também vivenciamos 

mudanças durante a experiência. Começamos muito presas ao didatismo nas aulas, 

limitadas pelo currículo, inseguras quanto aos procedimentos diante de tanta 

novidade. No fluir nos sentimos mais à vontade para inovar, desenvolver projetos, 

sair das quatro paredes da sala e construir com os discentes conhecimentos 

contextualizados e de uso prático. 

Em concordância com Moran (1995, 2007), Ribeiro (2012) e Pretto (2011), 

constatamos que para produzir sentidos no uso efetivo da língua e coconstruir 

conhecimento não bastaria apenas trazer as tecnologias digitais para as aulas. Foi 

necessário usá-las atualizadas às práticas contemporâneas, segundo valores 

diferenciados, fundamentados em princípios de compartilhamento, generosidade e 

autonomia, que favorecessem componentes criativos, reflexivos e cooperativos nos 

processos de aprendizagem (Araújo, 2007). Um sistema assim nos impõe deixar a 

verticalidade, em que por tanto tempo a escola se organizou, por uma educação 

multidiretiva e colaborativa a partir dos multiletramentos demandados pela sociedade 

contemporânea com múltiplas culturas, múltiplas construções de significado. 

Entretanto, continuamos fluindo no emocionar. A professora-pesquisadora, 

por exemplo, pode voltar às emoções e ações em que fluía antes da pesquisa e as 

aulas podem voltar aos mesmos rumos. Devemos assim, operar novas ações a 

partir dos resultados alcançados anteriormente, na recursividade, numa espiral de 

mudança. Eis a relevância de haver continuidade das ações pedagógicas, 

acadêmicas e políticas, sempre em adequação às novas realidades por meio da 

constante revisão e reflexão dos processos.  

Para nós, essa revisão já começou: ao avaliarmos nosso trabalho 

percebemos que poderíamos ter feito algumas coisas de modos diferentes e que 

muito mais ainda há a ser feito. Pesquisas e ações futuras deveriam investir nos 
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letramentos críticos para a formação de cidadãos mais conscientes de seu papel 

social (BRASIL, 2006; MATTOS, 2011, BORBA; ARAGÃO, 2012); fomentar a 

interdisciplinaridade e a produção de conteúdos audiovisuais e multimidiáticos, 

através de vídeos, podcasts, páginas na web. Embora consideremos positiva a 

forma como organizamos as atividades nas redes sociais para experimentar coisas 

que são muito novas, as próximas ações poderiam explorar possibilidades 

provenientes da abertura da rede para interagir com outras pessoas ao redor do 

mundo, em espaços públicos da web ou ainda por meio de sites que oferecem 

serviços de keypals, com os devidos cuidados quando envolver menores de idade. 

Quanto à coleta de dados investiríamos em narrativas de aprendizagem por 

meio de recursos multimídia, à semelhança de Paiva (2005), porém a fim de 

observar o fluir dos componentes do sistema no processo interativo, faríamos esses 

procedimentos em diferentes momentos da pesquisa, à semelhança do que fez 

Aragão (2007). Apesar de tudo, temos consciência de que por meio dessa pesquisa-

ação começamos a nos mover nos multiletramentos e que aprender Inglês foi uma 

experiência prazerosa, de tal modo que os estudantes começaram a usar o idioma 

para interagir além das atividades escolares. 

 Destarte, encontramos no uso das redes sociais para o ensino de Inglês 

dentro da pedagogia dos multiletramentos, potencialidades para atrair os estudantes 

por aquilo que eles gostam para aquilo que eles necessitam, porque como a BC 

aponta, toda aceitação parte de um domínio emocional (MATURANA, 1997; 

ARAGÃO, 2007). As redes fomentavam o interesse dos discentes que já 

costumavam usá-las e fascinavam os que ainda não tinham familiaridade com elas. 

Assim foi possível tornar as aulas mais interessantes e os ambientes de 

aprendizagem mais agradáveis, melhorando também as relações em sala de aula; 

além de minimizar a exclusão (BRASIL, 2006).  

Sem dúvida também encontramos limitações no caminho de apropriação das 

redes sociais para os multiletramentos: questões como a segurança na internet, com 

as quais a escola ainda não está preparada para lidar; dificuldades em transpor o 

conhecimento para além da sala de aula, do professor e do estudante, não apenas 

por questões logísticas, mas pela própria sensação de insegurança que esse 

rompimento pode trazer. Adiciona-se ainda o tempo demandado para o 

planejamento das atividades; as normas tácitas e institucionalizadas que restringem 

ações no conviver; o empenho para articular o uso das redes ao conceito de 
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multiletramentos, ao invés de uma alfabetização tecnológica, o que não é uma tarefa 

tão simples.  

Todavia, as mais evidentes restrições são as técnicas, para as quais 

precisamos buscar soluções e fazer o melhor possível com os recursos disponíveis, 

como foi feito na escola de nossa pesquisa em relação à defasagem dos uquinhas. 

Apesar da importância de possuir as tecnologias digitais em boas condições de uso 

na escola, é importante destacar que o engajamento do professor, seu jeito de 

seduzir o estudante à aprendizagem, sua capacidade de encantá-lo é tão ou mais 

relevante que qualquer tecnologia. Usando a criatividade, tecnologias diversas 

online e/ou offline podem ser apropriadas e articuladas para uma pedagogia dos 

multiletramentos e o envolvimento dos estudantes no processo de aprendizagem.  

Nossa experiência nos permitiu corroborar a importância das ações do 

professor para transformações no ambiente de sala de aula (MORAN, 1995), mas 

também comprovou que embora o docente deva ser autônomo, é relevante a troca 

de experiências entre universidade e escola (TELLES, 2002). A presença da 

pesquisadora e sua colaboração em ações efetivas auxiliaram a professora-

pesquisadora no desempenho e valorização de seu papel e nas revisões e 

atualizações necessárias em sua prática. Também foi significativa para um 

emocionar agradável de estudantes e professores, à semelhança dos resultados 

alcançados por Aragão (2005, 2007, 2008), Ribeiro, Castro e Regattieri (2007). 

Como vimos aqui, emoção e ação estão intrinsecamente entrelaçadas, assim 

como conhecimento, aprendizagem, comportamento, sociedade, biologia, interação, 

linguagens, culturas, técnicas, tecnologias, meios, internet, escola, estudantes, 

docentes. Estes e outros elementos são fios que se tecem na mesma rede pela qual 

fluímos em nossa ontogenia, transformando-se nessas inter-relações. Nessa 

concepção sistêmica, compreendemos que as redes sociais na internet por si só não 

podem trazer vantagens para a aprendizagem, elas acrescentam possibilidades 

(ALEXANDRE; PERES, 2011). Seu potencial para o ensino e aprendizagem de 

Inglês está nos usos que fizermos delas para construir o conhecimento entrelaçado 

àquilo que somos, o meio em que vivemos e aos outros (que como afirma a BC, 

pode ser nós mesmos) com quem interagimos nas linguagens porque conhecer é 

viver. 
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Figura 28 – Conhecer é viver 
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APÊNDICE A – AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL INSTITUCIONAL 

 
 

Itabuna, ___ de ___________ de 2013. 

. 

À: 

Universidade Estadual de Santa Cruz 

 

 

Eu, _______________________________________, responsável pela/o 

_______________________________________________ conheci o Protocolo de 

Pesquisa intitulado “Redes sociais multiplexas como ferramenta para o ensino de 

língua estrangeira” desenvolvido pela pesquisadora Iky Anne Fonseca Dias, e 

concordo com sua realização após a apresentação do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido devidamente preenchido e assinado pelas partes. 

 

 

Atenciosamente, 

 

__________________________________________ 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Sr/Srª 

 

Convido o Sr. (a) para participar como voluntário (a), na pesquisa que tem o título de 

“Redes sociais multiplexas como ferramenta para o ensino de língua estrangeira”, e 

tem como objetivo investigar como o uso das redes sociais pode contribuir para o 

aprimoramento do aprendizado de língua estrangeira, uma vez que as mesmas já 

fazem parte do cotidiano escolar e apresentam muitas possibilidades de interação e 

aplicação da segunda-língua em contexto real. No caso de aceitar fazer parte da 

mesma, o Sr. (a) será fotografado, filmado, terá depoimentos gravados, além das 

interações em contexto online que também serão utilizadas  nessa pesquisa. Terá 

que registrar em minidiário online as experiências dos encontros e fazer uma 

avaliação final do primeiro semestre da disciplina. Serão registrados momentos de 

sua aula de língua estrangeira e a pesquisadora participará do desenvolvimento 

dessas aulas. 

A sua participação será importante para contribuir com a investigação das 

possibilidade de utilização das redes sociais como ferramentas para a aprendizagem 

de língua estrangeira e a formação de indivíduos multiletrados. Os riscos e, ou 

desconfortos previstos em decorrência da sua participação na nossa pesquisa são a 

presença da pesquisadora em suas aulas e no desenvolvimento da metodologia da 

disciplina. 

O Sr. (a) terá liberdade para pedir esclarecimentos sobre qualquer questão, bem 

como para desistir de participar da pesquisa a qualquer momento que desejar, 

mesmo depois de ter assinado este documento, e não será, por isso, penalizado de 

nenhuma forma. Caso desista, basta avisar ao (s) pesquisadores (s) e este termo de 

consentimento será devolvido, bem como todas as informações dadas pelo Sr. (a) 

serão destruídas. 

Informo que o resultado deste estudo poderá servir para um envolvimento mais 

efetivo dos discentes com a segunda língua e para o seu multiletramento, com 

estratégias que poderão ser apropriadas em outras disciplinas e classes. 
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Como responsável por este estudo comprometo-me em manter sigilo de todos os os 

dados pessoais. 

_______________________________________________ 
Assinatura 

 

Iky Anne Dias 

Pesquisador Responsável 

Telefone para contato: (73)8841-4124 

 

Eu, _______________________________________________________________, 

RG ___________________________, aceito participar das atividades da pesquisa: 

“Redes sociais multiplexas como ferramenta para o ensino de língua estrangeira”. 

Fui devidamente informado(a) que serei fotografado, filmado, terá depoimentos 

gravados, além das interações em contexto online que também serão utilizadas  

nessa pesquisa. Terei que responder ao questionário final de avaliação da disciplina 

e registrar em minidiário as experiências dos encontros. Serão registrados 

momentos de minhas aulas de língua estrangeira e a pesquisadora participará do 

desenvolvimento das mesmas. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade, e que  

os dados de identificação e outros pessoais não relacionados à pesquisa serão 

tratados confidencialmente. 

 

_______________________________________________ 
Assinatura 

 

Obs.: Informo que o presente documento será obtido em duas vias (uma via para o sujeito da 

pesquisa e uma para guarda do pesquisador) e será impresso em folha única (frente e verso). 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: PAIS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Sr/Srª 

 

Convido o(a) menor _______________________________________ , pelo qual o(a) 

senhor(a) é responsável, para participar como voluntário (a), na pesquisa que tem o 

título de “Redes sociais multiplexas como ferramenta para o ensino de língua 

estrangeira”, e tem como objetivo investigar como o uso das redes sociais pode 

contribuir para o aprimoramento do aprendizado de língua estrangeira, uma vez que 

as mesmas já fazem parte do cotidiano escolar e apresentam muitas possibilidades 

de interação e aplicação do inglês em contexto real. No caso de aceitar fazer parte 

da mesma, o menor será fotografado, filmado, terá depoimentos gravados, além das 

interações em contexto online que também serão utilizadas nessa pesquisa. Terá 

que registrar em minidiário online as experiências dos encontros e fazer uma 

avaliação final do primeiro semestre da disciplina. Serão registrados momentos de 

sua aula de língua estrangeira e a pesquisadora participará do desenvolvimento 

dessas aulas. 

A sua participação será importante para contribuir com a investigação das 

possibilidade de utilização das redes sociais como instrumentos para a 

aprendizagem de língua estrangeira e a formação de indivíduos multiletrados. Os 

riscos e, ou desconfortos previstos em decorrência da sua participação na nossa 

pesquisa são a o registro das atividades do(a) aluno(a) na disciplina. 

O Sr. (a) terá liberdade para pedir esclarecimentos sobre qualquer questão, bem 

como para retirar a autorização para a(o) menor participar da pesquisa a qualquer 

momento que desejar, mesmo depois de ter assinado este documento, e não será, 

por isso, penalizado de nenhuma forma. Caso desista, basta avisar ao (s) 

pesquisadores (s) e este termo de consentimento será devolvido, bem como todas 

as informações dadas pelo Sr. (a) serão destruídas. 

Informo que o resultado deste estudo poderá servir para um envolvimento mais 

efetivo dos discentes com a segunda língua e para o seu multiletramento, com 

estratégias que poderão ser apropriadas em outras disciplinas e classes. 
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Como responsável por este estudo comprometo-me em manter sigilo de todos os 

seus dados pessoais. 

_______________________________________________ 
Assinatura 

 

Iky Anne Dias 

Pesquisador Responsável 

Telefone para contato: (73)8841-4124 

 

Eu, ___________________________________, RG ____________________, 

responsável pelo(a) menor _________________________________________, 

concordo que o(a) mesmo(a) participe das atividades da pesquisa: “Redes sociais 

multiplexas como ferramenta para o ensino de língua estrangeira”. Fui devidamente 

informado(a) que o(a) menor será fotografado(a), filmado(a), terá depoimentos 

gravados, além das interações em contexto online que também serão utilizadas  

nessa pesquisa. Terá que responder ainda ao questionário final de avaliação da 

disciplina e registrar em minidiário as experiências dos encontros. Foi-me garantido 

que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a 

qualquer penalidade, e que os dados de identificação e outros pessoais não 

relacionados à pesquisa serão tratados confidencialmente. 

 

_______________________________________________ 
Assinatura 

 

Obs.: Informo que o presente documento será obtido em duas vias (uma via para o sujeito da 

pesquisa e uma para guarda do pesquisador) e será impresso em folha única (frente e verso). 
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APÊNDICE D – MODELOS DOS QUESTIONÁRIOS 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1ª FASE DO PROJETO 

 

Você gosta de usar as redes sociais? Comente 

 

Para que geralmente você usa as redes sociais?  

 Visitar perfil de amgos 

 Ver curiosidade de personalidades 

 Páginas de humor 

 Conversar com amigos 

 Conhecer novas pessoas 

 Outros (descreva) 

 

Para você, como tem sido a experiência de usar as redes sociais para aprender 

Inglês? 

 

Faça um desenho abaixo descrevendo como você sente-se ao estudar inglês nas 

redes sociais. 

 

Faça um desenho acima descrevendo como você sentiu-se ao estudar inglês na sala 

de aula. 

 

Quais das atividades até agora você mais gostou? Por quê? 

 

O que você acha que poderia ser diferente nessa disciplina? Do que você sente 

falta?  

 

O que mudou na forma como você via o Inglês antes desse projeto e agora? 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO – FINAL 

 

Com quem você mora?   
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Com meus pais    Com avós ou outros parentes     Com outras pessoas.  

 

Sexo: Masculino Feminino               Idade:  

 

Já tinha Facebook antes do projeto?   

Sim     Sim, mas tinha perdido a senha     Não 

 

Tem acesso à internet?  

Em minha casa            Pelo celular    Na lan house 

Na casa de parentes ou amigo   Só na escola     Outro  

 

Com que frequência você acessa a internet?  

Todo dia       Mais de 4 dias na semana     Duas vezes na semana 

Um vez na semana                                         Poucas vezes no mês 

 

Utiliza quais sites de redes sociais?  

Ask.fm                Facebook               Foursquare         

Instagram           Twitter 

 

Você gosta de usar as redes sociais?                 Sim                Não 

 

De quais atividades você mais gostou? Por quê? 

 

Para você, como foi a experiência de aprender inglês nas redes sociais? 

 

Qual nota você daria para a aprendizagem de inglês na aula tradicional?  

1  2  3  4 5 

 

Qual nota você daria para a aprendizagem de inglês nas redes sociais? 

 1  2  3  4 5 

 

O que mudou na sua forma de ver o Inglês depois desse projeto?  

 

Como você avalia nosso projeto? 


